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Казак, совет поэзиясынын, алыбы — Жамбыл Жабаев 
ез халкына тэн рухани кушт! ез1н1н, алып тултасы аркылы 
таныткан улы талант neci болды. Ол — халкымыздыц ба- 
кытты eMipi мен epлiк icTepiHin, халыктардыц мызрымас 
улы достырыныц жалынды жыршысы болды.

Жамбыл — казак совет эдeбиeтiнiн аскар бeлi, букм 
элемге эйгiлi болран жалынды поэзиянын, авторы, шын 
мэнiндeгi адам жаныныц инжeнepi. Ол esiHin басынан ту- 
тас 6ip расырды вткiздi, узак eMip оран KenTi KepceTTi, 
акын жырларына саркылмас нэр бepдi, eMip кубылыста- 
рын шынайылыкпен бейнелеуге YЙpeттi. ¥зак жылдардыц 
талай ауыр кeзeцдepiн басынан Kemipin, eмipдiн. талай 
сокпакты сындарынан еткен акын, eH,6eKmi халыкпен 
6ipre куанып, 6ipre кайрырып, тынымсыз курес-тартыс 
Ycтiндe шынырып ecTi. Сондыктан да: «MeHin шын 
атым — халык» деп Kerri ол. Алып акыннь^н. бул сез1нде 
терец сыр, зор мэн бар. Ол сыр—акын бойындары тамаша 
кacиeттepдiц 6api халык касиепмен тырыз байланысты 
eкeндiгiндe. Оныц шырармаларыныц yneMi дамып отыра- 
тын зор куаты, аскан акындык шабыты, аскак жыр 
Hecepi, тацражайып сез epneri — 6api халыктан ауыскан 
касиет, халык даналырыныц нэpлi Koai дей аламыз. Жам
былдыц акындык дацкын асыратын куш — оныц елецде- 
piHiH, сол саркылмас халык даналырымен сабактас бо- 
луында, халык eMipinin шындырын аша бiлyiндe, eмipдiц 
кeкeйкecтi мэceлeлepiн ко те ре бiлyiндe.

Жамбыл акындырыныц ец гулденген Keai, бойындары 
барлык акындык куатын шарыктата KepiHren Aayipi —
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Улы Октябрь социалист1к революциясы жен1с1н1н, нэти- 
жес1нде орнатан совет ©кмет! жылдарында басталды.

Улы Октябрь социалист1к революциясы тек когамдык 
©srepic жасап коймай, адам санасына да улкен ©srepiciep 
енг1зген жер жуз1л{к-тарихи мацызы бар кубылыс болды. 
Бурын аяусыз каналып, ауыр азап к©р1п келген енбекш! 
халыкка Октябрь тацы азаттык эперд!. Сол халкымен 6ip- 
ге ©Mip азабын тартып, бойындары жуйкетамыры суала 
бастаган карт акынныц тамырына совет ©кмет! тусында 
кан жуг{рд1, бойына куат жыйылды, Жетп1с жасап, с©з- 
ден калып отырган карт акынныц т©р1нен K©pi жуык ед1. 
Жака заманда Жамбыл кайта жасарды, Kopi домбырасын 
кайта колына алды; тамаша жаркын жыр Hocepin арыз- 
ды. Жака советт1к ©Mip к©р1н1стер1 акын кыялына зор 
шабыт 6iTipin, жалынды жырларын кыранша самратты. 
Кайтып келмеске кеткен еск! заман Жамбыл жырларыныц 
ун1не тоскауыл жасап, кулашын жайрызбай келген ед1. 
Акын eciMiH ©з ауылы, Жет1су аймары рана б1лет1н. Ал 
шырарран жырын ©3i жур1п таратпаса, алыска, шетс1з- 
шекс1з казак жер1не кец жаятын мумшнш1л1к болран жок 
ед1.

Социалист1к жаца ©Mip Жамбыл даусын буюл элемге 
жeткiздi, акындык дацкын асырды. Жамбыл бурынры 
калпында калып койран жок, жаца шабытка ие болды.

uкайта канаттанды, кемел1не кел1п, ерен жуйр1к акын дэре- 
жeciнe жeттi.

Жамбылдыц акындык кyшi coBerriK coциaлиcтiк Ота- 
нымыздыц кун санап ©cin келе жаткан аскар кyшiмeн 
6iTe кайнап, 6ipre ©cin отырды. CoBerriK жаца турмыста 
халкымен 6ipre жасап, социализм куру жолында 6ipre 
Kypecin келген Жамбыл eлiмeн 6ipre тарихи асудан асты. 
Акын ©Mip талабына сай ецбек erin, алдыцры сапта бол
ды, eлiмiздeгi окыйраларра кызу ун косйп отырды. Ол 
coBerriK Казакстан мэдeниeтiнiн мактанышы, казак совет 
поэзиясыныц клaccигi, KOMMyHHBMHin жалынды жыршы- 
сы, K©nTi корген ойшыл акыны, бeлceндi корам кaйpaткepi 
болды.

Жамбыл шырармаларындары Heriari такырып, ©aeKii 
ой, басты идея — CoBCTTiK Отанды шын журектен сую, 
оны жаулардан коррай бiлy, KoMMyHHCTiK партиянын 
дана жолын 6epiK устап, оныц ToniperiHe тырыз топтасу, 
халык MyAneci yшiн ецбек ету, халыктардыц улы досты
рын нырайту, aдaмгepшiлiктi, 6efi6iT, бакытты ©мipдi ма-
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дактау, совет адамдарын, олардыц ерл1к KypeciH шабыт- 
пен жырлау болды.

Осылайша, Жамбыл бурынгы ауыз эдебиет! ек1лдер1 
дэрежес1нде калын коймай, ауыз 9дебиет1н1ц халыктык 
Д9стур1н 1лгер1 дамытты. Онын бар жаксы касиеттер1н ез
бойында сактап, совет поэзиясына экеп уштастырды.
Жака заманымыздыц керкемд1г1 жогары, озык идеялы 
9дебиет1н1ц кернект! ек1л1 болды; жаца творчестволык 
шыцга кетер1лд1. Онын поэзиясы В. Маяковский бастаган 
совет поэзиясымен 6ip сапта дамып эдебиет1м1зд1ц партия- 
лыры мен жорары идеялылырын' танытты. Ол белг1л1 6ip 
сазды, ез1не тэн лепт!, нанымды, нурлы шаттыкка толы 
поэзия турызды.

Б!зд!ц казак совет поэзиясыныц тамаша табысыныц 
б!р! — онын корамдык мэн!н!ц орасан зорая тусу!нде, ел!- 
м!зд!ц ем!р!ндег! окыйраларра белсене араласып, кызу 
ун косып отыруында десек, оныц жаркын улг!с!н Жам
был поэзиясынан да айкын керуре болады.

Укмет пен партия совет эдебиет!н!ц еткен жолын, 
оныц Т9жрибес!н жете зерттеуд! эруакыт зор м!ндет ет!п 
койып келед!. Амал не, кун! буг!нге дей!н казак эдебие- 
т!н!ц еткен расырдары классиктер! туралы да, кэз!рр! кер- 
нект! казак совет жазушылары туралы да айтарлыктай 
эдеби зерттеулер жокка тэн болып отыр. Осындай кемш!- 
л!кт!ц салдарынан Жамбыл творчествосын зерттеу !с! де 
канараттанарлык дэрежеде емес. Жамбылдыц творчество
лык ©су жолын рылми туррыдан толык баяндайтын моно- 
графиялык ецбек^ер жок. Орыс т!л!нде, будан коп жыл 
бурын шыккан, Зелинский мен Фетисов жолдастардын 
к1тапшаларын айтпаганда, казак т{л1нде Жамбыл туралы 
лекция рет!нде жазылран, акынныц ем!р!н танытарлык та 
ецбектер аз. Осы жардайды атап керсете кел!п, Казакстан 
совет жазушыларыныц З-съез! ез!н!ц карарында былай 
деп жазды:

«Съезд жааушылар Одарыныц баскармасы мен прези
диумы тарапынан халык акындарыныц творчествосына, 
Жамбылдыц творчестволык мурасын зерттеп, насихаттау- 
ра жетк!л!кт! назар аударылмаранын атап керсетед!»'.

Бул карар казак эдебиет!н зерттеуш! ралымдар мен 
эдебиетш!лер алдына зор м!ндеттер кояды, Жамбыл 
творчествосыныц жержуз!л!к мацызын толык танытып,

' «Эдебиет жэне искусство» журналы. № И, 1954 ж. 127-бет. 
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онын акындык, ерекшел1г1 мен к©ркемд1к эд1стер1н, т1л 
шеберл1ктер1н арнаулы зерттеуд!, к©лемд1 монографиялык 
енбект! керек етед1.

Бул лекция акынныц ©Mipi мен творчествосына калыц 
к©пш1л1кт1 таныстыру максатында усынылып отыр. Ол 
жорарыда к©рсет1лген зор талаптарды толык жэне жан- 
жакты ашуды максат етпейд!.

I

XIX расырдын, кыркыншы жылдары казак, мэдениет!- 
н1ц тарихына ек1 алып акынды экелд!. Онын, 6ipi — улы 
акын Абай Кунанбаев болса, ек1нш1с1 — Жамбыл Жабаев 
ед1. Абайдан 6ip жыл соц дуниеге келген Жамбыл Абай 
жетпеген арманра жет1п, халкынын. расырлар бойры ой- 
т1лег1н1ц орындалранын — Казакстанда бакыт тацы атка- 
нын социалист1к корам орнаганын ©з К0з1мен к©рд1. Жам
был жаца ©Mipre картайран шарында жетт1. Б1рак ол 
жасы жеткен1не карамастан, эдебиет майданында тыным- 
сыз ецбек етт1. Советт1к ©м1рдег1 ражайып 1стер акынра 
саркылмас куш-ж1гер, зор шабыт берд1. С©йт1п, жаца 

озаман кайта жасарткан акын ©м1рге белсене араласты.
Акын дуниеге Жамбыл тауы баураиын куып ©тет1н 

Шу ©зен! бойында, 1846 жылдын, кысында туды. Экес! 
Жапа нэрестес1н1н атын ©з ел1н1н мекен!, кыскы панасы, 
жаз жайлауы, жер би1г1 — тау атымен Жамбыл деп кой- 
ды. Булай атаудары ниет: аскар таудай би1к санасы бар, 
елге тиер панасы бар, камкор адам болып ©ссе екен де
ген баласынын болашарынан куткен аталык ак ниет бо- 
латын.

Акын ©з1н1н дуниеге келу! туралы:

<Ел YpKin журген кезде кун1-тун1, 
Сары аяз кеш женекей боран кун1, 
Кар кауып, музра тускен Жамбыл екем, 
Жутынып суык ауа шыккан yni,»

дейд1. Буран Караганда, Жамбыл ауылы кысы, жазы
Komin журсе керек. Жамбыл сол кыстыц кытымыр ауыр Vжардайында дуниеге келед!; ол кедейл!кт!н, ауыр азабын 
керш ©сед1.

Жамбылдын, экес! — Жапа кедей шаруа болран. Онын 
ел1 Екей 1ш1ндег1 кедей ауылы болып, жер-жайылым кы- 
йыншылырын к©п керген. Керш! аталы уру байларынын 
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шапкыны мен зорлырына жи1 ушырап отырран. Сондык
тан да акын:

сКез аштым, сорралаган канды К0рд1м, 
Камыккан канды жасты жанды кврд1м. 
Ел кврд1м — eHipen боскан анды кврд1м, 
Койнында Алатаудыц зарды керд1м,»

деп жас кез1нде ез Ke3iMeH керген ауыр ел жардайын 
сыйпаттайды. Kaaipri гул бакшалы, ел байлырынын ак 
ордасындай Алатаудын койнындары бурын болран бакыт- 
сыздыкты ашады. Ол кездег! XeTicy eнбeкшiлepiнiн кун 
Kepici тым ауыр болып, олардын жиi-жиi жутка ушырап 
отырранын айтады. Онын ycTine, озбыр керш! хандык- 
тардын, шабуыл-жортуылдары да, устем таптыц езуш1-
л1г1 де енбекш! халыктын енсес1н кетертпейд!. Улы жуз 
уйс1н ел1не улкен бул1к,салып, ауыр азапка ушыраткан 
жойкын жортуылдын 6ipi султан Кенесары Касымовтыц 
хандыкты кайта куруды кексеген реакциялык сыйпатта- 
ры канды жорыры болды.

Кыррыз халкы казакпен ертеден 6ipre кеш1п, 6ipre 
конып журген ынтымактас, бейб1т ел болатын. Осы жа- 
зыксыз кыррыз халкынын жер1не баса коктей Kipin, бас- 
кесер каракшылар — Кенесары колы туткыйылдан ша- 
буыд жасайды. Кенесары казак пен кыррыз халкына кеп 
жэбip KopceTin, кыррынра салды. Ол казак халкынын 
iлгepi баскан кадамын тусап, келмеске бет алран хандык 
дэyipдi, феодалдык-монархиялык билiктi кайта орнатпак- 
шы болды. Бурынры ycтeмдiк, билiктi днсаран хан тукы- 
мы хандык курар жер, халыкты канау аркылы баюды 
максат eTin аласурады. Осындай хандык-феодалдык шап- 
кыншылык ек1 eлдi де ауыр бyлiншiлiккe ушыратты.

Eкiншi жарынан, XeTicy казактарын Кокан хандыры 
eaine каратып, халыктын тынышын алады. Кокандыктар 
патша ocKepiHe карсы сорыска даярланып, елден ж1г1т, 
мал, салык жыйып, халыктын басына snrip таяк ойнатты. 
Кокандыктар мен ел iшiндeгi феодалдардын кысымына 
халык тезе алмайды. Бел1не кeшiп, топ жыйып, казак 
кeдeйлepi ашык наразылыктар бiлдipiп отырады. Кейде 

обул наразылыктар улкен куш керсетуге айналып, кетер!- 
л1с дэрежес1не жет1п жатады. Коканта карсы, оны жак- 
таран казак феодалдарына карсы шыккан халык колына
Шапырашты Екей кедейлер! де косылады. 
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<Мен емес, суык демд! ел де алыпты, 
Тарылткан кысац заман кец жарыкты, 
Кара кун хан билеген канды жорык, 
Дегендей ел аузында сез калыпты,>

ДСП акын СОЛ жортуыл кезецн1ц ауыр азаптарын еске тус1- 
ред1.

¥закка созылран тынымсыз жортуыл азабынан улы 
жуз уйс!н ел! тек Х1Х-расырдыц ек!нш! жарымында арыла 
бастайды. Бул кезде, Казакстанныц оцтуст!г! тугелдей 
Россияныц кол астына кошед!. Кокандыктардыц устемд!- 
г!не карсы куресте орыс армиясын казак кедейлер! карсы 
алып, оларра жэрдем к©рсет!п отырады.

Казакстанньщ Россияра косылуыныц прогрест!к мацы- 
зы зор болды. Б©л!н!п, ыдырап жаткан казак ел!н!ц басы 
б!р!кт!. Россияныц !лгер! дамыран мэдениетГ, демократия- 
шыл ой-п!к!рлер! эсер ете бастады. Орыс шаруаларыныц 

uез помещиктер1не карсы курес! крепостнойлыкты жоюга 
экел!п сокса, бул жэй казак кедейлер{не мэл!м бола бас- 
тады. Шаруалар курес1н1ц идеологтер! революционер-
демократтар жург!зген жаца ой-сана Россияны рана
емес, оныц шет аймактарын да камтып отырды. Казак, 
бурят, татар, шуаш т. б. усак улттар 1ш!нен сол идеяныц 
урыры 03 нэтижес!н де керсете бастады. Бул елдерд!ц — 
Коста Хетагуров, Шокан Уэлиханов т. б. сыякты ©з демо- 
краттары пайда болды. Орыс мектеб1нде оку, орыс 
турмысын тану казак журтшылырын жаца ©м!рге бет 
буррызды. Bip калыпты, кертартпа мусылман шырысы- 
ныц аукымында калып коймай, озык батыс мэдениет1н1ц 
жолымен 1лгер! басура, орыс халкымен тардырлас болып, 
тарих жолына б1рдей кадам басура жол ашты.

BipaK Жамбыл ©скен кедей орта сол жаца орыс мэде- 
ниет!не кез!нде колын жетк!зе алмады. Оран устем тап 
билеген феодалдык корам, отаршыл катал тэрт1п мумк1н- 
д1к бермед!. Орыс мектеб!нде окып б!л1м алура к©б!несе 
бай, феодалдардыц балалары рана мумк!нд!к алды. Жам
был сыякты кедей ортадан шыккан жастардыц б!л1мге 
умтылран талабына тусау салынып отырды. Жамбыл жас 
кез1нде Шокан, В1брай, Абайлар алран б!л!мге жете алма
ды. Ол ©3 жолымен ©ст1. Ол жол — бурыннан келе жат
кан, казак акындарыныц басынан кешкен ауыз эдебиеп- 
н1ц жолы болды. Жамбылдын тэрбие алран акындык 
мектеб! — сел ауыз эдебиеп, халык акындарыныц бу- 
карашыл традициясы болды.
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Жамбыл ес б1лгеннен кей!н оку 1здеумен шугылдана 
алмады. Ол ен, алдымен кун Kopic камын ойлауга мэжбур 
болды. Osi сыякты кедей балаларыныц ауыр тагдыры 
болашак акыннын. алдын тосты.

«Райыттап тана Minin, козы бактым,
Енбект! иемденгенде шама кел1п» деп, ©з1 айткандай, 

кой сонынан ерд1, козы бакты.
Жамбыл жас кез!нде молда алдын да корген ед1. Bi- 

uрак инемен кудык казгандай ecKi арап окуы, молданыц 
тобылры шыбыктын астына алып эypeлeyi жас журект! 
эбден шошындырып алады. Кад{м окуынын шыбыкка ша- 
нышкан элiп 6HiH жаттау yiuin колданатын ecKi надан 
молданын бул катал эд1с1 Жамбыл ymiH ауыр азаптай 
болып K0piнeдi. Онын ер кeнiлi молда корлыгына тез- 
бейд! де мундай азапты окуды бipжoлa тастап кет ед i.

<Шьгп-шып ет!п молданыц 
Колындагы тобылры, 
Козралтпайды жон жагым, 
Талай дуре сорылды... 
Т1л{н ащы бала деп, 
Кайнатты эбден сорымды. 
...Окымайын енд{ одан, 
Домбыраны кол Fa алам,>

деп, молданын окуынан без1п шыгады. 0нерд1н баска 
жолын карастырады.

Жамбылдын сез тапкыш, ащы т1лд1 бала екен1 ерте 
байкалады. Сол молдага барып жургенде-ак ол катар 
жолдастарын, катал молданы сынаган елендер шыгарып 
ЖYpeдi. Оны 6win калган молда Жамбылды талай рет 
дурелеп, SKeciH шакырып алып, «баланнын пл! ащы» деп 
зек!п журген. Жамбыл одан кей!н кой багып журген 
кез!нде де койшы ертег!с1н тындап, елен шыгарып айтып, 
домбыра тартуды уйренед!. Бул енерге онын каблет! жас- 
тай-ак ерекше болады.

<Койшымен кецес курдым цыр басында, 
©ленмен ермек болдым жолдасыма... 
©ленд! еркендетпм, ерш1п, вст1м. 
Кергенде жацсы жырды кустай уштым».

дейд1 Жамбыл eaiHin бала кез1ндег1 еленге куштарлыгы 
туралы.

Жамбылдын ©ленмен эуестену! еск! тус1н{ктег1 экес1 
Жапага онша унамаса да, шешес! Улданга унайды. Се- 
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беб1, Улдан оз нагашыларынын онерше жас кез1иен cyflci- 
Hin, сергек К0н1лд1 боп оскен адам болады. Нарашысынын 
6ipi Канадан деген атакты кобызшы болран екен десед!. 
Баласы Жамбыл домбыраны колына алранда мейр1мд! 
ананын т!лег1 де, журег! де осы балам нарашымдай бол
са, деген арманда болады. Сондыктан, Улдан 0зщ!н та- 
лапкер улынын бет!н какпай, оны мактан етед!,,суйен!ш 
болады. Анасына суйенген Жамбыл ойын-тойдан калмай 
©леи айтып, оз! де баскалардын олен-жырларын тындай 
жур!п 0сед!.

Жамбылдын алрашкы кезде айтатындары баска акын- 
дардьщ аузынан жаттап алран олец-жырлар, дастандар 
болады. Кей1н 0з1 де ©лен шытарып 
жетед!.

айтатын дэрежеге

Онбесте-ак домбыраны алдым колга, 
Тен баскан терт аярын болдым жорга. 
Он алты жел1 узайтты, ер1стетт1, 
Тускендей бултартпайтын данрыл жолра, 
Топ десе он жет1мде тартынбадым, 
Семсердей майдандары жаркылдадым, 

деп кей!н Жамбыл ез!н!н жыл санап, сатылап 0с!п отыр- 
ганын еске алады.

Жамбылдыц акындык жолра бел!н бекем буып, б!р- 
жола тусу! 16—17 жастан басталады. Жамбыл акындык 
жолга оны ермек деп ойларандыктан туспейд!. Оныц акын 
болуына нег!зг! себеп: елдег! ез!лген халыктыц муцы, 
0з!ндей кедей ортаныц зары болады.

Акындык жолра туспес бурын Жамбыл улкен даяр- 
лыктар жасап, акыл-кецес !здейд!. 0з!нен улкен, шешен 
жуйр!к-акындарга жуг!нед!. Эуел! эхе акылын алу мак- 
сатымен экес!не арнап:

«©лен мен сезд! дос кылып, 
Курамын акын санатын. 
Домбыра алып сейлей1н 
Кунде жасап мереке 
Мерекел! болран сон 
Елде болар береке»

деп, улыксат сурай айткан 0лен1’нде ол 031н1н ел берекес!V

уш1н акын болрысы келет1н1н ашып айтады. Будан кей1н
03 кез1н1н, атакты 
акыл-кенес алады.

акыны Суй1мбаймен кездес1п, К0П

Жамбыл Суй1мбаймен бгрге жур1п одан акындык онер 
жайында коп уйренед!. 0з жайынан олец-жырлар шыра-
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рып, акындырын сынатады. Осылайша, Жамбыл Суй!м- 
байды ез устазы ет!п алады. Оган арнап:

*
«Мен!н nipiM Суй!мбай, 
Сез сейлемен сыйынбай. 
Сырлы сулу сездер!, 
Маган тарткан сыйындай, 
Суй!мбай деп сейлесем, 
Жыр келед! буркырап. 
Кара дауыл куйындай.»

деп ШЫН журектен елен де шырарады.
Эуел! ел1нде сыналып, жолдас-жораларымен пл кары- 

сып, одан кей{н белг1л1 акындарды кездест1р1п, солардан 
сез ернег1н уйренед!. Осылайша даярланран жас акын, 
кеп узамай, ауыл акындарын басып озып, кеп жуйр1кт1н 
1ш1ндег1 жарып шырып жулде алар жуйр1г1 сыякты, ха
лыктын кез{не тусед!.

Жамбылдын 18—19 жаска дей1нг1 eMipi осылай ез 
ауылында ет>ед1. Енд! ер жеткен, ез ел!нде танылган акын 
отырып калмайды. Керш! ауылдарды аралап, баска орта,
тосын 
пен i

елкемен танысу керек болады. Осы максат-
атка м1нген акын казак, кыррыз жерлер1н ту-

гел аралап, ел вм1р1мен жете танысады. Акын кай жерге 
бармасын, барлык жерде де, онын алдынан ек! турл! тур- 
мыс, енбекш! халыктын ауыр азапты OMipi, байлардын 
сэн-салтанаты кездес1п отырады. Жас акын осы ек! тап- 
тын eKi турл! жардайын Kopin, oMip сырына тус1не бас- 
тайды. ©м1рд!н ауыр салмары енбекш! журтшылыкта 
екен1’н, олардын муны мен ой-арманы эрб1р нарыз азамат 
акыннын мойнындары карыздар М1‘ндет1 екен1н тус1нед1. 
Торе, бай, мырзалардын курган какпанына туспей, халык 
жагында калып коюына да, осындай вм!рд1 ез К0з1мен ке- 
pin, тырыз араласуы улкен себеп болады. Онын ус дне. ол
халык акындарымен кездес1п акылдасып, дидар тасып
отырды. Халык ортасынан шыккан акын, сол халыкка 
арка суйейд!, одан унем! акыл-кенес алып уйренед!. Ол.

«Ер1кс1‘з OHceria жас м1нг1зд1 атка, 
Bip Жамбыл бвл1нгенлей ек1 жакка,— 
Bip жагы кайнап ескен калыц ел!м, 
Bip жагы атка М1нген бай мен датка. 
Атымды «жаксы» тартты арымалап, 
Коршалап кеп отырды кайырмалап, 
0ленн1н майлы басы кепке калып, 
Отыргам улы басын байга кадап.
Жаманды ел каргаран жамандадым,
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Манапка жаксы созд! таба алмадым. 
Аз свз!м бай, манапка арналранда, 
Жалтактап ел не дер деп аландадым. 
Шалшыкка шатылмадым, келде калдым. 
Аздарра сатылмадым, елде калдым,»

деп ©з1н1н бай, манаптын алдау-арбауына, торына туспе- 
генд1г1н, олардыц сыйлырына кызыкпаранын керсетед!.

Жамбыл, сол кезд{н ©з1нде, халык басындары ауырт- 
палык халд1 жаксы тус1нд{. Енбекш! халыктын басын
дары азапты жайды акын да жас кез!нен басынан кеш1рд1. 
АйдаЬардай ыскырран хан, торе, бай, патша орнаткан 
ауыр азапты озбыр заманды сынап, онын жыландай улы 
зэр1н шашкан суржылан бейнес1н, кара тунек сасык ту- 
манды коршауын эшкерелей жыр шыгарды. Енбекш! хал
кынын басына тускен кыйыншылыктын кайрылы куй1н 
шертед!.

«Он ею айдын 6ipeyi — арай болды, 
Елд!н 6ipi — бай, мыцы — малай болды. 
Колдей аккан коз жасты керем1с1ц 
Бай, манап озбырлырыц калай болды!»

деп, жыр айтады. Осылайша тайсалмай сейлеп, тайынбай 
жыр т©гед1. Жамбыл ©siniH, бул ойын — ел муддес1н жоК' 
тагалы журген1н ешк1мнен жасырмайды. Кыррыз жер1не 
барган кезде де кыррыздын T©peci — Шэбденге кездес1п, 
одан каймыкпай, кайта карсы батыл с©з айтады.

«Тунерген ел кабары жабык жатыр, 
Bipi жок мыннын озег! талып жатыр. 
Ел баскару карыннын камы ма ед!, 
Ит те, кус та тамарын тауып жатыр,»

дейдк
Жамбылдын жыры осындай ел муддес1не сай, устем 

тапка карсы атылран жай орындай боп, акыннын дан
ный асырады. Оны эр ел асыра кут1'п, кошаметпен карсы 
алып отырады. Жамбылдын айналасына ел жастары epin, 
узак жерге шыгарып салып, зорга ажырасатын болады. 
EipaK, Жамбыл енд! 6ip жерге турактап тура алмайтын 
болады. Оны бай, манаптар к/далап, кун к©рсетк1с1 кел- 
мейд1. Жамбылды халыктан б©лу максатымен талай ту- 
зак курылады. EipaK Жамбыл ол тузакка TycnefiAi. Ка- 
закстаннын OHTycTiriH Teric аралап, к©pшi кыргыз, ©збек, 
тэж!к eAAepiHAe болады.
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Жамбылдын узак саякаты оны тагы 6ip жаца дупиеге 
кездест1ред1. Казактыц, езбект{н, тэж1кт1н, тур1кменнщ, 
кыргыздын т. б. шыгыс, Орта Азия елдер1н1н бай ауыз 
эдебиет1мен таныс етед1. 03i бурын ест1п б1лмеген, елец, 
жырларды естид!. Талай батырлар жыры мен ауыз энп- 
мелерге кез болып, оны мукыят. уйренед!. «Манас», 
«ШаЬнама», «Керугылы», «Тотыныц токсан тарауы», 
«Мыц 6ip тун» хикаяларын, ертек, дастан, хисса, жырла- 
рын ecTin, жаттап алып, кей1н ез1 де айтып журет1н бо
лады.

Жамбыл осы сапарында талай топтан озган сацдак 
акындармен кездесед!. Олардын елец-жырларын тыцдап, 
ой т1збег1не т1з1п ез енер1н жетыте беред!. Кейб1р жуй- 
piK акындармен айтысып та калады. Мысалы: Бакытбай, 
Майкет акындармен танысу, сэлемдесу рет1нде пл ка- 
гысса, Айкум1с, Сары, Сарбас, Кулмамбет, Досмагамбет, 
Шашубай сыякты акындармен айтыска тусед1. Жун1с 
акын деген ез! жуг!н!п, оган акыл айтады, Нуриламен 
айтыскан оншакты акынныц тереш!с! ез! болып отырады.

Жамбылдын бул кезде шыгарган елецдер! мен айтыс
тары б!ркос, ез!не белек тексеруд! кажет етет!н мол ка- 
зына.

Жамбыл ез!н!н айтыстарында сол жанрга тэн тамаша 
суырып салма акын рет!нде кер!нд!. Жамбыл айтыстары 
ез!н!н кепш!л!г!нде кез!ндег!, баска акындар айтыстары- 
нан езгеше сарында келед!. Жамбыл айтыстарыныц езге- 
шел!г! !шк! мазмунынан да, сырткы формасынан.да айкын 
кер!нед!. Сырткы формасы дегенде, елец курылысы емес, 
айтыстын келем!не байланысты езгешел!ктерд! ескергпек- 
ш!м!з. Жамбыл айтыстары сезбе-сез рет!нде келет!н шо- Vлак елец диалог емес, узак толгау рет1нде айтылады.
Жамбыл айтысканда сурауга жауап 6epin отырмайды; 
кец толгайды; жан-жагын тег1с камтыйды; кейде 6ip ел- 
д1ц 0ткен-кеткен1н, кэс1п жайын, болашак жагдайын узак 
эцг1ме кылып отырады. Осылай узак келед1 де, Жамбыл 
айтысы ез1н1ц сырт келем-тур1 жагынан езгеленед!. ¥зак 
толгаулы 6ip поэма — жырга уксап жатады. Жамбылдын, 
ондай айтыстарына «Сарбас пен Жамбылдын,,» «Жам
был мен Досмагамбет акынныц», «Кулмамбет пен Жам- 
былдыц», «Шашубай мен Жамбылдын» айтыстары жа
тады.

Жамбылдын бул айтыстары ез1'н{н мазмуны жагынан 
да мулде езге, элдекайда терец, идеясы жагынан да кеп
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жерде озык жатады. Кезшдег! айтысушы акындар ел1н1ц, 
руыныц байларын бетке устап, улык, мырзаларын т{л1нв 
тиек eiin отыратын болса, Жамбыл ол ecKi жолды К0б1н- 
ше колдамайды. Кайта, ол жолдагы акындарта улкен сын 
айтып, байларды мактау акындык енер емес, ©м1рден 
аулак, калын. кепш1л1кке жат нэрсе екен1н ескертед!. 
Теселген акынныц 6ipi — Кулмамбетпен айтысканда 
Жамбыл оныц осындай MSHcis мактанын катты сынта 
алып, журт алдында маскара ет1п жецед!. Кулмамбет 
мактаган бай, мырзалардыц урлык, сумдырын бет1‘не ба
сып, олардыц кандай адамдар екен1н халык алдында эш- 
кере етед1. Кулмамбетт1ц ел байлыгын айтып кек1ген1н, 
арка ел1 uieTinen ет пен кымызра тойып алып серуендеп 
журед! деген жалран сез1не карсы ©м1р шындырын, халык
тыц аш-арырын, муц-муктажын к©рсете жыр толрайды.

Кулмамбетт1ц оцтуст{к казактарына тацран К1нэс1 
жала болады. Олар: ецбекш1л1п, арык казып, су шырарып 
жер ©цдеп ецбекпен кунелт1с етет1н1 уш1н айыпталады. 
Жамбыл ©3 ел1н1ц мундай касиет1н айыпка санамайды. 
Кайта, ецбек суйг1шт1к эдет!н мактан ет1п отырады. Жам
былдыц мактаны — халкынын жаксы касиеттер!, ецбек 
суйг1шт{г1, ©нерпаздыры, ел корраран ерлер!, эд1лет yuiin 
курескен шыншыл акындары болады. Ол:

<Уа Кулмамбет, сез тьщда, 
Байларым деп салмактап, 
Не кыласын кур мактап, 
бнкей акмак есект!. 
Елд1н сыйкын кет1рген 
Kacin кып eripiK есект!... 
Мактаган байларыннын одганы жок, 
ToHipeKTiH терт бурышын жалмап елген... 
Баймын деп сендей тасыман, 
Кедейм1н деп жасыман!
Берекел! елд1' айтам. 
Ел туткасы ерд1 айтам, 
Басымнан сез асырман!»

дейд! Жамбыл Кулмамбетке кайырран жауабында. Ол, 
адамгерш{л1кт1, ерл1кт1, батырлыкты, ел б1рл1г1н сакта- 
ран татулыкты, ©нерпаздыкты жырлауды акындык м1н- 
дет1м деп санайды. Осылайша, Жамбыл айтысып журген 
кез{нде-ак акындык ©нерд1ц азаматтык мацызын тус1нв 
б1лген1н байкаймыз. Жамбыл ел1 туралы:

«Б1здщ елд1н адамы enepi аскан, 
6нер1мен талайдыц квц1Л1н баскан.

II



Жерд! керген, ел керген, кала баргаи.
Bip кем емес байыцнан асып, таскан>

деп 6ip шалып ©тсе, енд1 б1рде:

<>KiriTTep бар жет1лгеи, 
Орыс, казак, ужым' боп, 
Tiae косып бек1нген, 
Вуларды айтсам мактанып, 
Жер1м бар ма шалдырган»^

деп достыкты мадактайды.
Осы келт1рген мысалдар сыякты Жамбыл ©З1н1ц ай- 

тыстарын ©згеше мэнге курып, ел муддес!, халык т1лег1н 
жыр кылып отырады. Кейде акын казак ел1н1н, еткендег! 
тарихын шолып, сол ертеден арылмай келе жаткан халык 
басындары ауыр хал, кыйын жагдайларды толгайды.

Мысалы: Жамбыл ©з1н1н Сарыбаспен айтысында, ка
зак ел1н1н ©ткен! мен KaaipriciH тугел шолып кен толрау- 
лар жасайды:

<Жет!суда казактын, 
Керген кун! кем ед{. 
Жан-жагынан кунде жау 
Елге тыныштык бермед!.

Bip жагынан — калмактык 
Урылары талады.

Bip жагынан — кыргыздыд 
Орман ханы ойкастап, 
Кунде мазаны алады.

YiuiHiui жактан — Коканнык
Беплер 6eri кокандап, 
Эскер1мен топырлап 
Ауыр салмак салады. 
Кунде тонау, шабыстан 
Ел тыйтыгы курыды».

деп, Жамбыл ел жайына ауысып отырады.
Жамбылдын. кейб1р айтысы таза ©нер жарысы рет1нде 

кел1п, eKi акын бм1м, акындык шеберл1к жарыстырып 
отырады. Бунда да Жамбыл ©З1не дей1нг1 аты мэл1м ха
лык акындарын дэр1птейд1. Соларра суйен1п, жаксы дэс- 
TypiH ©3i де устап, баскара да усынып отырады. Мысалы, 
Досмарамбет акынмен айтысканда, Ш©же, Балта, Суй1м- 
бай акындарды ©з1не суйен1ш етед1. Осы айтысканда, 
Жамбыл тары да ©М1р шындырына бет бурып, казак ко-

* Ужым — б!рл1к, ывтымак иагнасында.
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рамындары ек1нш1 6ip б1теу жараныц аузын аша кетед!. 
Досмарамбет молда акын болса керек. Жамбылра д1н жо- 
н1нен сураулар тастап 60rerici келед!. Жамбыл оныц осы 
молдалырын, такуа д1нш1лд1г1н улкен К1нэ ет1п бепне 
басады.

«Молда eMeccin сокырсын, 
3iKip айтып зарлаган 
Жаназа окып ©лгенге 
Педия алып жалмаган.
Шарират жолы мынау деп, 
Карадры, надан халыкты,- 
Кезд! жумып алдаган.
Кедей елее уй1не, 
KynipeHin бармаран, 
Аттана шауып бай елее, 
Кыйрараттап куранДЬ!, 
Кун1-тун1 сарнаран.
Жаксы керсе молданы, 
Кез бояушы зулым деп, 
Квпш1л1к неге каргаран!»

деп, жер-жеб{р1не жетед!.
Жамбыл осы айтысыныц ез1нде молданыц елдег! суйе- 

Himi хан, торе, сэудегер, зулым кулар екен1н айтып, булар- 
дыц бэр! халыкты канаушы, елд! жег1дей сорып жаткан- 
дар деп сыйпаттайды. Жамбылдыц кур дел! айтыстарыныц 
кепш!л!г! осындай терец марналы, ©м!р шындырына толы 
болып келед!. Осы касиеттер!мен Жамбыл елге унаран, 
халык арасында курметт! акын боп оскен.

Жамбылдыц баска айтыстары шын марнасындары 
айтыс емес. Кездесу, т!л карысып, амандасу, дидарласып 
п!к!р алысу рет!нде келед!. Б!рак онда да акын шеберл!г! 
айкын.

II

Жамбылдыц улы Октябрь Социалист1к реполюция- 
сына дей1нп творчествосы жорарыда талданран сыякты Vайтыстармен саркылмайды. Жамбыл айтыс акыны ката- 
рында калып койран, ер!с! тар акын емес, олардан элде 
кайда !лгер! кеткен, мойны озык жаткан акын. Акынныц 
революцияра дей!нг! шырармаларынан б!зге кептеген 
©лец, б!рнеше поэмасы мэл!м. Эрине, Жамбылдыц ре
волюцияра дей!нг! 50—60 жыл бойына шырарран бар 
©лецдер! осы деуге болмайды. Ол ©ленд! ©те кеп айткан 
акын. ¥зак толраулары мен жырлары да болран. Амал не,
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акыннын ол шырармалары кез1нде баспага жарияланып 
отырмарандыктан акыннын жадында болмаган. Б1рак 
Жамбылды б1лет1н карт акындар мен ел адамдары акын
нын 93ip белг1с1з 0лендер1н еске Tycipin айтып беруi мум- 
к1н. Сондыктан акыннын эдеби мурасын ©те укыптылык- 
пен келешекте де узбей iздeп, жыйнап, баснага жариялау 
керек.

Жамбыл 031н1н революцияра дeйiнгi 0лендер1нде де ел 
©Mipi мен халык турмысын энгiмeлeйдi. Казак корамын- 
дары элeyмeттiк тeнciздiктi, таптык кайшылыктарды с©з 
кылады. Казак ауылынын жайы, казак кeдeйлepiнiн ауыр 
хал-жардайы айтылады. Сондыктан, акын сол революция
ра дeйiнгi■твopчecтвocы мен де улкен реалист болып таны- 
лады. Халкымен 6ipre ©cin, 6ipre кайрырын, 6ipre алра 
басып келе жаткан акын ©з ©Hepinin максаты ет1п езмген 
к©пшiлiктiн келешекке деген ой-арманын, максат-пле- 
riH жырлауды алады. C©йтiп, ол жауын мерт еткендей, 
c©3i ©TKip, T^i шебер, сыншыл акын болды. Eнбгкшi 
халыкты канаушы: хан, т©ре, датка, бай, манап, феодал- 
дар мен молдаларды ©лтipe сынап, сыкак erin, олардын
нарыз бет-пердес1н ашып корсетед!. Свйт1п, халыктык
К031н ашып, санасын оятады; кец1л!н cepririn, 
зорайтып отырады. Жамбыл 0з1н1н, «Жылкышы» деген
0лец1н казак о •кедеи! — жалшы, жылкышысыныц ауыр
хал-жайын суреттеуге арнайды. Жамбылдыц бул ©лец! 
Абайдын «Куз» немесе «Караша жел токсанмен сол 6ip 
ек1 ай» деген ©лeндepiнe мазмундас, ундес кeлeдi. Мунда 
да, Абай ©лeнiндeгi сыякты, казактын, салкын кун е, 
узак тан ббйына мал кузепп, тыным таппаран малшысы 
к©рсет1лед1.

«Сары тунде сарылып, к1рп1к 1лмей, 
Салкын кузде б1р жылы уйд1 б1лмей. 
Сахарада салактап кунд1з, тун1, 
Буралкы ИТ пен малшынын, сыйкы б1рдей»,

деп корсетед! Жамбыл казак жалшыларыныц ауыр xaлiн. 
Казак кeдeйлepiнiн осындай азапты ©Mipine ауыр турмы- 
сына устем тап билеген катыбас заман кiнэлi eKCHin ашып 
айта бiлeдi. ©aiHin «Кедей куй!» деген ©лещнде осы жай- 
ды акын был ай беред!:

«...Бекеттен нан коймайды, 
Жалан аяк, жалан бас. 
Оран ауыз жарымас^
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Сондадары ар кылмас.
Ка.пт-култ ет1п журген! 
К,ысы, жазы карыны аш. 
Кайтып жанын ашымас? 
Неткен заман катыбас? 
Еткен енбек, теккен тер 
Калай тукке татымас?»

Жамбылдын революцияра дей1’нг1 шырармаларыныц 
басты 6ip куралы З1лд1 мыскыл болды дед1к. Акын ©З1н1н 
ащы т1л1н болыс-билерд! мыскылдаура жумсаран. Казак- 
тын пысыксыран, алдауыш, арам ниетт!, жауыз байларын, 
би-болыстарын 0лт!ре сынап, олардын кулкын кумарлык- 
тарын эшкере етед1. Оран Жамбылдын «Мэнке туралы» 
деген ©лен1н мысалра алура болады. Онда акын:

«Жанройлык болысы пысык келед!, 
Мурындары пушык келед!.
Ек|' арадан ептеп жер1нде, 
К0здер1н кысып келед1... 
Ыныранып отырып алады: 
Эралуан кырга салады... 
Акыры «кудай жарылкап», 
Калталарын толтырып алады>

деп болыстардыц зулымдык 1с-эрекеттер1‘н керсетед!. 
Болысты сынауда, ол, тары да, Абайра уксап, былай дейд1:

...Шарра тусер шарында. 
Кара тер боп сабылдын. 
Аялран жок малыи да, 
Акжем болып шабылдын. 
Елге cesiH жеткенше: 
<Жамарат!» деп жалындыц. 
Кол би1кке жеткен сон 
Салрырттыкка салындын>.

Казак байларынын. кедейд! аямай жеп жатканын, аш- 
арык пен жок-ж1пкт1н саны кебей1'п, елд1н тозып жатка
нын ашып айтады. Бул жен1нде онын «Калира», «К0к1м- 
ге» т. б. ©лендер! айкын мысал бола алады.

«Сахарада конысын, 
Малра толы epicin, 
Сойылынды сорып тур 
Болысын мен орысын>

деп, улыктар мен болыска суйенген байды сынаса, eKinmi 
©лет’нде, зансыз сайланран эк1мн1н, халыкты зар жылатып 
отырранын айтады:
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...Елд1 билеп алура
Кай арадан бек1д1и? 
9лде бек1п келд1н бе, 
Арын сатып бет1нн1н?
Bip тояйын дед!н бе 
Акысын жеп жет1мн1й?>

дейд1’.
Жамбыл енд! б!раз елендер1нде байлардын кэс!п ет1п 

алган тары 6ip жаман эдет! урлык екен!н эшкерелейд!. 
0з1н!н «Курын» деген елен,!н акын жылкы урлаган байга 
арнап шыгарады.

Жамбыл жагымпаз эк1'мдер мен сатылгыш акындярды 
«желд! кунг! камыстай, жапырылып икген» деп сынайды.
Патша юбилей1не арналган выставкага (кермете) жы-
йылГан акындарга, патшаны мактап елен айтындар деп 
буйрык бер1лгенде, Жамбыл вз1*н!н «©степкеде» (Выстав- 
када) деген 0лен1н айтып, патшаны мактап сыйлык алу- 
дан бас тартады.

Шул рыма ймын сендерше, 
Keperi жок сыйыннын. 
Кор болмаймын влгенше, 
6лец1ме-ак сыйындым»,

дейд1, ер мл'нез акын.
Революцияга дей1'нп казак жер!нде болран улкен 6ip 

окыйра 1916 ЖЫЛРЫ козралыс болатын. Осы козралыс 
кез1’нде де акын карап жатпады, кайрырран халкымен 6ip- 
ге болып, онын ауыр жагдайын. б1рге тартады. Бул кезде 
акын халык 1ш!нде жур!п елен айтады. Елд1н тускен ен- 
ceciH кетеред!', сатылган болыстар мен билерд! сынга 
алады; халыкка: буйт1п нт корлыкта елгенше, жанынды 
жолра т!к, Kypecin ел, деп акыл беред!. Бул жайды онын 
«Патша 9Mipi тарылды», «31лд1' буйрык» деген еленлер! 
айкын танытады. Акын халыктын улык пен болыска кар
сы KypeciH былай суреттейд!.

«...Аттандык улырынын конысына,
Е.пд! сорган борсыктай болысына, 
Кеп ерлер каза тапты жауга аттанып, 
Кексеген азаттыктыц сорысында».

Жамбыл СОЛ кездеп’ казак сахарасындары казак эйел!-
Hin басындагы ауыр халд!, эйел тенс!зд1'п', калын мал,
эменгерл1‘к сыякты еск! феодалдык салттарды кере балд!. 
Бул мэселен! акын ез!н!н, Айкумшпен айтысында да ашык 
айтады.
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«Жалраннын сорлысы екен кыз бен ж1г1т, 
Журмеген 6ipre ойнап, 6ipre кул1п!»

деген сыякты ундер Жамбыл аузынан Tcriii шыкпайды. 
Феодалдык салттын..устемд1г!нен Жамбылдын. ез! де жас 
кез!нде суйген!не косыла алмайды. Жамбылдыц «Белек- 
т!ц кызымен карысуы», «Нурилага берген терес!нде» ол 
бул акындарды эйелс!ц деп корламайды; сыпайы, сыйлы 
сезбен т!лдес!п, муцдасады, терел!к беред!,

Жамбыл акын деген атакты эруакытта жорары устап, 
акын максаты неде екен!н жаксы тус!нген. Ол акындык 
енерд! корларысы келген надан байларга да, елец!н сат- 
кан акынра да елт!ре соккы бер!п отырран. Кэд!рбай 
деген б!р байдыц акындарды жыйып, елген ит!н жоктат- 
пак болранына арнап Жамбыл да елец айтады. Бул еле- 
ц!нде, байдыц айтарына ерген кейб!р акындарды туйреп 
ет!п, байдыц ез!не бас салады;

Ит1н жаман демеймш, 
KyaeTin жур малыцды. 
Кепш1л!кт1 булд1р{п, 
Урлап алрандарыцды... 
Сенен журтка ит жаксы, 
Кузеткен котан, ауылды».

Жамбыл «Мен!ц бакытым» деген ецбег!нде ез!н!ц 
бар ем!р!н баяндай кел!п, Октябрьге дей!н шырарран ез 
елецдер!н!ц к!мге дос, к!мге кас болранын айта кетед!. Ол: 
«Мен ез!мн!ц барлык ем!р!мде кыр кожайындарыныц бе- 
т!не шынДыкты корыкпай айтып, шайкасумен втт!м. Сол 
уш!н олар мен! жек керд!. Ал, халык мен!ц эрб!р сез!мд! 
суй!п, баралады» — дейд!.

Осы айтылран сезд!ц оз!нен-ак акынныц революцияра 
дей;нг! елецдер!н!ц идеялык мазмуны айкын кер!нет!н 
сыякты.

Жамбылдыц революцияра дей!нг! творчествосынан 
елеул! орын алатын оныц поэмалары деуге болады. 
Акын батырлар жыры улг!с!нде б!рнеше жыр шырарып 
тараткан. Б!рак олардыц кейб!реу! акынныц жадында 
сакталмаган. Жамбыл кей!н еске тус!р!п, «Отеген батыр», 
«Сураншы батыр» жырларын кайта айтып берд!. Бул 
дастандарында ел корраган ерлерд!, халык батырЛарын 
кепш!л!кке улг! ете, суйс!не жырлайды. Жамбыл халык
жырларын кеп б1лген. Сол жырларды айта жур1п, СОЛ

«>
улг1де 03i шырарран жырларынын. бэр! де мазмунра бай, 
т!л! керкем, окыйрасы кызыкты болран.
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«бтеген батыр» дастаны казак халкынын гасырлар 
бойры арманын танытатын шыгарма. Бул дастанды акын 
халык анызынын сюжепне курады, хикая репнде шыга- 
рады. Б1рак, акын окыйраны шынайы ем1рден аулактат- 

опаиды, халык тарихына, казак когамынын, шындырына 
нег1здей, ©м1рмен тырыз байланыста алып отырады. Жыр- 
да ел тыныштыры уш1н Kypecin жайлы мекен 1здеп, жер 
кезген, сол жолда аянбай енбек еткен ©теген батырдыц’ 
жаркын образы суреттелед!. ©тегенн1н жайлы коныс 1з- 
деу1 казак ел1н1н жан-жактан шабуыл жасаран сырткы 
жаулардан тынышы кеткенд1ктен болады. Автор ©теген 
образын халык уш1н кайрыратын, ел конысы, тыныш ем1- 
pi, бакытты турмысы уш1н бар ©MipiH сарп еткен адам 
бейнес1нде танытады. Сондыктан, ©теген бейнес! аркылы 
автор тыныштык пен бакытты ем{рд1 ансаган, «кой успн- 
де боз торрай жумырткалаган» — жидел! байсындай, 
мекенд! арман еткен-халык образын берген. ©тегеннщ 
хиялы да, батырлык бейнес! де, 1с-эрекет1 де халык бейне- 
ciHiH айкын KopiHici.

Казак халкынын ауыз эдебиет1нде ертеден орын алып 
келген—жидел1 байсын, ондары бакытты ©wip халык кыя> 
лынан туран зор арман болатын. Осы халык арманын ел1 
уш1н кызмет еткен акындардын к©пш1л1п-ак жырлап 
отырран-ды. Сонын 6ipi есепт! Жамбыл да жырларанра 
уксайды.

Жамбыл, ©з1н1н бул жырына, кей1н эпилог репнде 
с©з КОСТЫ. Бул косымшасында ол Совет ©кмет! берген 
бакыт. Социалисток Отандары тамаша мекен сол жидел! 
байсынра тендес екен1н айтып, расырлар бойры халык 
арманыныц жузеге аскандырын Kopcerri. Бул бакытты 
заманды орнатушылар: Ленин, Сталин сыякты халык 
даналары. Коммунисток партияныц кеменгер косемдер! 
екен1н мактанышпен жыр етед1. Жана ©м1ром1зд1н барлык 
жет{ст1ктер1н айтып. Mine, ©теген 1здеп таппаран бакыт 
таны атты, соныц шапарына казак халкы да боленуде, 
халыктын ежелго арманы орындалды дегенд! айтады. 
Акын бул дастанын:

«Кунд! к©рд1к, ел болдык, 
Асу бермес, ер болдык. 
Осы бак конран тацымда, 
Саран да ортак, маран да! 
Аткызран осы тавды да, 
Жайнаткан бакты, жанды да, 
Куткарып елд! кулдыктан
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Тац пурындай шам жак,кап 
Халыктын кун1 — Сталин, 
Осы бакыт танымда 
Бер1лген маган, сатан да1>

деген сездермен аяктайды, 
Жамбылдын «Сураншы батыры» тарихи дастан. Та- 

рихта аты мэл1м Сураншынын бейнес1н жасаган. Бул 
жыр казак тарихынын белг1л1 6ip кезендег! ©MipiH баян 
етед1.

Жыр казак халкынын жортуылдан керген азабы мен 
шапкыншылардан тарткан зардабын баяндаудан баста- 
лады. Патшанын Колпаков пен Черняев бастаран колы- 
нын Жет1су ел1не келу1, сонын алдындагы, казак ел1н 
бул1нш1л1кке салран Кудияр хан SMipi, онын кыррыздын 
Орман бег1мен 6ipirin, хандыкты сактап калу уш1н 1стеген 
канды эрекеттер! айтылады.

«Колпаков пен Черняев
Жет1сура жеткенде 
Кудияр хан катынды, 
Тары ханды сагынды, 
Алатын орыс, казаксыц, 
Аламын дед! бэр!н.д!! 
Кыррыздан Орман dipirin,... 
Сарыкемерде шабылды... 
Бексерде жаткан кеп Дулат 
Бул!нд1 де жарылды, 
Есецп'реп ер кетт!, 
Кемп!р, шалды enipcTTi.»

идеп, акын халыктын ауыр жагдайга кез болганын айтып 
алады. Осы жардайга ушьтраган ел ез!н1н к0Н1л1н cepri- 
тер акынды, жол табар батырды керек етед!. Сол кезде, 
халык азабын аркалап шыратын батыр Сураншы бола- 
ды. Сураншы халык куш1н 6ipiKTipin ен алдымен елге 
азан экелген хандар мен бектерге карсы курес ашады. 
Кокан ханы Кудияр мен кыррыз 6eri Орманнын казак 
жер1н патшадан бурын басып алып, Россияра карсы со- 
рыспакшы болранын тус1нген ел Сураншы батырдын 
сонынан еред1. Сураншы колына патша солдатынан каш- 
кан оралдык Жарор бастаран ceria орыс, 6ip татар ж!гш 
де косылады. Осылармен баскоса отырып Сураншы 
акылмен ic кылады. Хан бастаран ауыр колды булар ай-
ламен женед!. ’

Жырдын басты каЬарманы Сураншы, Ол акын Tycini- 
г1нде ел уш1н туран ер. Акын Сураншыра;



<Ак сут берген анам — ел, 
¥лг1 берген атам — ел. 
Адалдыгын — iciMMen, 
Бойдагы кару куш1ммен, 
Балалык хакын береШнэ,

деген ерл1к сез айткызып кана коймайды. Оны ic успнде 
де корсетед!. Ханнын калын колына карсы шапкан батыр 
бейнес1н аш каскырра уксатып оте шебер бейнелейд!:

Ece6i жок калын жау 
Коршаласып калысты, 
Ортасына алысты, 
Карсы семсер салысты, 
С{лтегенде кылышы 
Ои жарынан он шауып 
Оны б1рдей жер кауып, 
Сол жарынан с1лтесе, 
Оцдап жауын dip шауып, 
Оны б1рдей ундалып, 
Устарадай шаш алран 
Жауды батыр сыпырды>

деп керсетедЕ
Акын Сураншыны халык жактаган аруакты ер бейне- 

С1нде суреттейд!. Оны хан мен байлардыц жауы ед1 деген- 
fli айтады:

Ватыр — елд1ц досы деп, — 
Тупке жетед осы деп 
Суймейт1н хан мен байларды, 
Канын 1шкен адамныц 
Осылай ед! жайлары».

Дейд1.
Акын бул поэмасында казак халкынын шын досы бу

рый да орыс халкы болранын, кей!н де сол болып отыр- 
ранын ашык айтады, халыктар достырын жыр етед1. 
Жамбыл сол революцияра дей1н шырарран поэмасынын 
ез!нде ак осындай улы достыктыц жыршысы болранын 
танытады.

Бул н<ырдын аярына да автор кей1н (1938 жылы) эпи
лог косып, советт1к бейб1т вм1рд1, бакытты турмысты, 
социалист1к когамды орнаткан Сталиндей кесемд! жыр 
ет1п, совет халкын ерл1к епбек пен кырарылыкка, ел жа- 
уына мейр1мс1з болура, батырлык дэстурд! бер1к устаура 
шакырумен аяктайды.

Жамбылдын «Сураншы батыр» дастанында тары б1р 
кунды п1к1р бар. Ол акыннын эстетикалык озык ойын 
б1’лд1рет1*н, акыидыктын, елен мен домбыра енер1н1н ко-
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рам eMipiHCH алатын орнын 6елг1леп, максатын айткан 
С0здер1.

Акын рылым да, ©нер де, ерл1к icTep де бэр! халык 
yuiiH кызмет eiyi керек дейд1. Рылымнын максаты, оз 
кортындысын халык К0з1не шырак ет1п жарып кою деп 
ескертед!. Ал, энш1, акын, домбырашылар алдына акын 
тары да халыктык талаптар кояды. Олар досына жылы, 
жауына каЬарлы С03 айта б1лулер1 керек деп керсетед!:

<Энш1 деген ат болмас, 
Эуез! К0Ц1Л жубатпай; 
Ак,ын деген ат болмас, 
Кандырмай мей!р суаттай, 
Жыры болмай булактай, 
Тыныры болмай сынаптай, 
Асдан судай кулатпай, 
Кыбыршырын К0н1лд1н 
Кытырын таппай суратпай, 
Досын болса кулд!р1п 
Суйсшд1р1п жубатпай, 
Жауыц болса булд1р1п, 
Домбыран. — берен,. жырьщ — ок, 
Дэл тиг{з1п сулатпай, 
Кан даксатып жылатпай»,

дейд1 акын.
Халык К0н1л1н жубатып, мей1р1н кандыру акын мен 

SHuiiHiH м1ндет!, домбырашы да сондай максатта болсын. 
Олардын тарткан куй! кар epirep ©кпек желдей ecin жат- 
сын. Суйте!н де халыктык к©к!л!н оятсын дейд! акын,

Жамбыл акындык ©нерге ермек деп караган жок. Ол 
шынайы поэзияра жорары бара бер!п, акындыктын кунын 
тус!руш!лерд! катты сынра алды. Мал уш!н т!л!н безеп, 
шындыктан ауыткыран акындарды эруакытта ©з!н!к жа
лынды ©лец-жырларында айыптап отырды.

Домбырасы ш1цк1лдей, 
Жарына С0Йлеп дунк1лдей 
Айткан елен елей бе, 
Бакылдаган ылактай?

дед! акын ондайлар туралы.
Бул жай, Жамбылдыц революцияра дей!нг! творче- 

ствосыныц ©з!нде-ак, оныц эстетикалык к©зкарасы б!рден- 
б!р айкындалып, калыптасып отырранын корсетед!.

III

Жамбыл «Мен!ц бакытым» деген ецбег!нде ©з!н!ц 
©ткендег! ©м!р азабын айта кел!п, советт!к жаца корамды
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кандай куанышпен карсы алтанын, одан кей1н ез ем1р1нде 
кандай earepic туганын айтады.

«Акырында,- — дейд! ол, — ем1р1мн1ц жетп1с ек1нш1 жы- 
лында мен бакытты ем1рге жетт1м. Элс1реп, азан К0рген1м- 
де Сталин гана колын созды. Мен шыцыраудан шырып, 
тамаша гулдерд! жупар и1ст1 шептерд!, кыруар /лалдар- 
ды, сымбатты уйлерд! керд1м. Мен нагыз кунд! К0рд1м, 
таудыц асыл тасындай таза ауада дем алдым; мен1ц жа- 
ным да алма агаштай гулдед!; К0з1м жулдыздай жайнап, 
кеудемд! шаттык кернед!, елендер1м кектемдег! 1ле езен1н- 
дей тасыды; мен жасардым. Он ceria жасар жiriттeй ша- 
рыма кeлдiм,.. Мен 70 жыл бойы кексеген, халыкпен 6ipre 
умтылран бакыттыц, дэyлeттiц, куаныштыц epтeriдeriдeй 
алкабын таптым.

Бул бакыт алкабы дereнiм — MCHin Улы Совет Ота- 
ным...» Бул сездерден бyкiл казак eH,6eKmMepiHiH, оныц 
iшiндe Жамбылдыц да Улы Октябрь coциaлиcтiк револю- 
циясы эперген бакыт тацына деген тамаша махаббатын 
KepeMia. Ол патшаныц тактан TycKeniH ecTireH кезде куа- 
ныш жырын шepтeдi, Халык кyшiн жорары багалап, ке- 
мецгер K0ceмдepiмiз Ленин, Сталин eciмдepiнiц халык 
KOHwiH 0Cipreндiriн айтады.

<¥стаган канды тырнак елд! кысты, 
К1м болмак ызаланса елден кушт1. 
Жамбыл карт жетпГс ек1 жасаганда, 
Николай урран доптай тактан ушты, 
Жаркырап бостандыктан сэуле туст1, 
Жабыркаган халыктын кек1л1 ecTi. 
Ленин мен Сталинжн улы eciMi, 
Кулакка сапылдады кушт1-кушт1»

деп жырлады акын, oainin бул кездеп ceBiMiH.
Октябрь туралы толык ойды акын кeйiнipeк корсетт!. 

Октябрь мерекелер{не арнап айткан eлeцдepi акынныц 
бул улы окыйраны каншалыкты Tycinin, кандай ceaiMMCH 
жыр eTKCHiH корсете алады. Ол 6ip eлeцiндe;

«Шын eMip басталады Октябрьден, 
Кайнайды куй-квмей1 Октябрьмен»

деп. Октябрь жаца eмipдiц басы деп дурыс тyciйeдi. Бу- 
дан кей{н, азамат сорысы, оныц epлepi Жамбыл жырла- 
рына аркау болады.

«»Совет екмет! казак 0лкес1не канат жайып, нытайтан 
сайын Жамбылдыц дуниеге кез1 ашыла туст1. Енд! ол тек 



куаныш сез1м1н б1лд1'р1'п коймай, совет жумысына белсене 
араласты. Партиямыз бен екмет1м{зд1н жург1з1п жаткан 
саясатына кызу ун косып отырды. Елдег{ мэдени шаралар 
мен экономикалык наукандарды жург1зуде, кенес сайлау, 
косшы куру, жер б0л1с, конфискация, ауыл шаруашылы- 
тын коллективтенд1ру т. б. манызды жумыстарта арала- 
сып отырды. Бул 1'стерд1н саяси мэн1н тус1н1'п, улы earepic-
терд! к©з1'мен керш, 
yriTmici болды.

акын жаца заманнын, жалынды

Казакстаннын ез алдына терезес! тек ел болып куры- 
луына бес жыл толу тойына арнап Жамбыл «Казакстан 
тойына» деген ©лен шыгарады. Бул елен1нде акын казак 
кедейлер1н совет ©кмет1не уйткы, бер1к т1рек болуга ша- 
кырады.

сБолайык укметке кедей уйткы 
Сек1лд1 тем ip ripey кеп1рдеп»

дейд1.
Казакстанда жер б0Л1с науканы жургенде акын бул 

кке де белсене араласады. ©з ел1 — Узынагаш кедейлер!- 
Н1н жыйналысына катысып, ©З1н1н атакты «Замана агы- 
мы» деген дастанын шыгарып айтады. Бул дастан хал- 
кымыздьщ ©Mipi рет1нде келед!. Акын казак халкынын 
совет ©кмет{ орнаганга дей1н, правосыз, жерс1з болып, 
аяусыз ез1л1п келген1н айтады. Халык та, онын акын-
жыршылары да зарлаумен ©Tin ед1. Халыкты шапкан 
ханы, елд1 кара тунекке камаган молдасы, патшага арка 
суйеген бай, манап, сэудегер, болыстары болып ед1. Булар 
халык басына кай гы орнатып, ул-кызын зарлатып, ел 
ipcHKiciH KCTipin ед1. 0нерс1з калган халык карангылыкта 
кошпел! ©Mip cypin, азып-тозган, жутап болган ед1. Mini, 
осындай туйыкка т1рел1п, енд1 курып кеткел! турган ка
зак ел1не жан 6epin, куат куйган совет ©кмет! болды. Ка
зак ел1 1лгер'1 басты, казак кедей!, epi, эйел!, кэр!, жасы 
тугел тенд!к алды; енбег! жанды.

Бурын жер капиталистер мен казак би-болыстарыныц 
байларынын колында болса, енд! кедейд!н колына к©шт1:

<9перуге намысты, 
Орнатуга ак icii, 
Калын шаруа халыкка, 
Маркс — Ленин болысты 
Журт жумыла аттанды, 
Kill костамас он icTi»

W



деп, акын кедейлерд1н тап жауына карсы атганысын сый- 
паттап отырды. Бул тамаша дастанын ол мынадай ундеу 
свз1мен аяктады;

<Ленин туын колка алкан, 
Калын кайрат козкалкан: 
Жалшы-кедей досым ай? 
Кун де туды сен ушш. 
Ай да туды сен уш1н, 
Зан жасалды ел ушш, 
Серп1ле тус, берп1ле 
Бурынкыдай жасымай!»

Будан кей1н де акын ©Mipre белсене араласып отыр
ды. 1934-жылы етк1з1лген керкем енерпаздар слепнде 
жастарга арнап «Жастар алдындакы сез» деген енбепн 
шыгарады. Бул ецбег1нде акын енер жайын, акындык ше-, 
берл1к мэселес1н, казактыц елен шыгаргы ’ш дэстур1н, ез!-' 
н!ц эруакыт халык жырын жырлаганын айтып жастарра 
аталык акылын айтады; енерге, енбекке шакырады.

Колхоздастыру дэу!р! кез!нде, Жамбыл ел аралап, 
халыкты б!рлес!п колхозра Kipyre ундейд!. 0з ауылында 
колхоз уйымдаскан кезде ез! де муше боп к!ред!. Кедей- 
лерд! б!рлест!кке шакырран елендер айтып журед!.

1935-жылы ез!н!н «Жайлаура» деген елен!н шырарып, 
акын казактын жана колхозды ауылын, оныц жерге, мал- 
ра бай, жэйл!, жаркын ем!р!н суреттейд!.

Жамбыл енд! журтшылыкка ©з!н!н жаца сарынды 
влендер!мен таныла бастады.

1934-жылры совет жазушыларынын I съез!нде, М. Горь
кий халык таланттарына жете кен!л аудару кажет екенд!г! 
туралы ерекше ескерткен ед!. Осыран байланысты эр ха
лык ез арасындары енерпаздарды есепке алды; олардын 
слеттер!н етк!зд!. Казактын данкты акындары — Жам
был, Нурпей!с, Иса, Доскей, Шашубай т. б. жазушылар 
Одагынын мушел!г!не етт!.

1936-жылы Москвада казак искусствосы мен эдебиет!- 
н!н онкунд!г! отк!з!лд!. Сол онкунд!кке казак енерпазда- 
рымен б!рге Жамбыл да катысты; Жамбыл б!р!нш! рет 
Отан астанасы — Москваны, онын сэулетт! сарайы — 
Кремльд!, совет екмет! мен партия басшыларын керд!. 
Мавзолейде болып, Дениндей дананын келбет!н ез кез!мен 
керд!. Бул жардай акынра жана шабыт б!т!рд!. Ол керген- 
дер! туралы жыр, толраулар шырарып отырды. Сол онкун- 
д!к кез!нде Жамбыл б!рнеше елец шырарады. Акынныи
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шырармалары жогары багаланады. Жамбыл «Енбек Кы
зыл Ту» ордеьпмен наградталады. Осы туста акын 
«Халыктын сэлем!», «Туган ел1м», «Ленин Мавзолей1нде»,
«Калинин аксакалра», «Клим батыр», «Сталинн1н ер
досы», «Орден алганда», «Дастаркан жыры» т. б. елецдер 
шыгарды.

Акынныц бул енбектер! будан бурынты шырармалары- 
нан элде кайда жорары идеялы, аса керкем жыр бон шык- 
ты. Жамбылдыц «Туран ел1м» дастаны сол кезде-ак 
орысшара аударылып, «Правда» газепнде жарияланды. 
Осыдан соц Жамбыл шырармалары шет елдерде де басы- 
лып, акын даусын бук1л элем ест1д1.

М. И, Калинин казак енерпаздарын, соныц 1ш1нде 
Жамбылды наградтау туралы ССРО Жорарры Совет! 
Президиумыныц Указын жариялап, ез! сез сейлед!. Онда 
Жамбылды сонымен 6ipre, бук1л халык даналырын этап 
керсетт!.

«Керкем енерд!ц ец жорарры, ец талантты, ец даныш- 
пан тур! халык керкем енер!, баскаша айтканда, халык- 
тыц кец!л!нде калган, халык сактап келген, халыктыц 
элденеше гасырлардан берг! б!рден-б!рге калдырып кел
ген керкем енер!, бул кумэнс!з... Сез жок, халык та нагыз, 
артыкша керкем жэне данышпан шыгармалар тугызып, 
оларды бурынгыдан да эр! кел!ст-! ет!п ецдейд!» дед! 
М. И. Калинин.

Бул багадан кей!н, халык ауыз эдебиет! мен оны туды- 
рушы — Жамбылдай аскан сез шеберлер! ерекше ескер!л- 
д!. Жамбылга творчестволык ецбек етуге жагдай тугызыл- 
ды. Жазушылар одагы оган эдеби хатшы бек!тт!. Ол Жам
былдыц аузынан шыккан елецдерд! жазып алып, оган 
керкем шыгармалар мен газет, журналдар окып, ел!м!з- 
д!ц !шк!, сырткы жацалыктарымен таныстырып отырды, 
акынныц революциядан бурынгы шыгармаларын жазып 
алу жен!нде едэу!р жумыс жург!з!лд!. Суйт!п, акын укме- 
т!м!з бен партиямыздыц орасан зор тэрбиес!н керд!. Со
ныц иэтижес!нде акын шабыты кун санап дамый туст!. 
Енд! ол совет шындыгын, адамдарын кец камтый жыр- 
лап, аскактата толгады. Акын ез!н!ц «Халык казн асы» 
деген елец!нде:

«Ел{м мен1н жерге бай, 
Айдынды шалкар келге бай, 
Терт тул1г1 мынрырран. 
Erici кез тундырган, 
Тауы тола кенге бай1>
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деп совет ел1н1ц байлырын суреттейд!. Халыктын. аукатты 
турмысын, колхоздаскан шаруаныц ен1мд1л1г1н, шат ©Mi- 
piH жырлап, «Шын журектен», «Eric жыры», «Мал ecipren 
аймакка» т. б. ©лендер шыгарады.

Ленин, Сталин, Ворошилов, Калинин, Каганович, 
Молотов, Киров, Куйбышев сыякты совет мемлекет! мен 
Коммунист1к партияныц к©рнект1 кайраткерлер! ардак- 
талып, олардын адам баласы тарихына cinipreH аса зор 
uri ецбектер! К0рсет1лед1. Сонымен 6ipre, жаца социалис- 
TiK когам сыйпаты, бакытты, шаттык ©Mip K©piHici ©те 
айкын бер1л1п, оган карсы еск! сум заман, устем тап 
билеген катыбас Д9у1р к©рсет1лд1. Жеке адамдар атына 
байланысты шыгарып айткан ецбектер! аркылы акын 
Коммунист1к партияныц тарихи рол1н танытып отырды. 
Ocipece, казак сыякты бурын ез1л1п келген усак улттар 
жайы, олардыц тенд1к алып ел болуы тамаша шындык- 
пен к©рсет1лд1.

Жамбыл ©з1н1ц «Туган ел1м» поэмасында адам бала-
акыл-ой кемецгер!,сыныц адамзаттын, асылдары —

В. И. Ленин мен оныц жолын бер1к устап, 1лгер1 апарушы 
И. В. Сталинд! зор суй1спенш1л1кпен жыр erri. Олардыц 
тамаша образдарын жасады. Жамбыл косемдер бейне- 
ciH халыктын ©з т1л1ндег1 асыл маржан-меруерттер1н те- 
pin, ©те укыпты зepгepлiкпeн жасап шыгарды. Халыктын 
неше тYpлi тамаша тецеу, ©nnTCTTepiH санап, солардын бэ- 
pine MiH тагып, тек MiHcia дeгeнiн тандап колданды. Акын 
Сталинге тецеу iздeгeндe ерекше аскактап, шалкый тусе- 
дi. Жер бeтiндeгi бар элем 6MeTiH не асыл, не мыкты, 
не зор деген шeндecтipy калмайды. BipaK соныц 6api олкы 
боп согып, акын кыялы мен ойын одан api дамыта тусед!.

KoMMyHHCTiK партияныц басшылык poлiн акын кесем- 
дер атына коса ерекше шабытпен жырлап беред{:

«Компартия KeceMiM 
Халыкка нускау 6epin тур, 
Айтканы еш мулт1кс1з 
Орындалып кел{п тур. 
Арам тап калып адыра, 
Социализм жен,{п тур. 
Аймарымды эсемдеп, 
Жем1ан шашып ceyin тур!»

дейд1.
Партиямыздыц бейнес1н халкымыздыц бойындагы ец 

жаксы касиеттер! аркылы сыйпрттайды. Совет халыкта-
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рынын рухани куШ! мен ел1М1зд1‘ц алып тулгасын, ерл1к 
сыйпаттарын сол партиямыздын, тулгасына сай касиет 
деп б1лед1. Акын партия туралы жазган сБольшевиктер 
тобына» деген елен1нде:

<Осы топка карасям, 
Айбынындай ел1мн1и, 
Куатындай scepiMnin 
Шын болаттан куйылган, 
Балрасындай ем1рд1ц 
Большевикт! керсм1н, —

дейд1.
Жамбыл ез1н{н партия мен онын квсемдер1не арна- 

ган ©лендер1нде халык атынан сейлейд!. Квсем мен пар- 
тияга деген халык махаббатын арттыра тусед!.

Партия, кесем, халык деген угымдар Жамбыл жыр- 
ларында б1ртутас кел1п, б1р1мен 6ipi тыгыз байланыста
алынады. Сталинд! акын халыктьщ улы кесехп, кун
нуры, жанып тур га II жалынды от, буг1нг1 Ленин деп 
керсетт!,

Жамбыл будан эрi- совет ел1н аралап Отанымыздагы 
туыскан республикаларда болады. Ол саяхаттан ал- 
ган эсер1н елец пл1мен энг1мелеп беред!. Мысалы, гру
зин халкыныц атакты акыны Шота Руставелид1н туга- 
нына 750 жыл толуына арналган юбилейде болганда 
(1937 ж) Жамбыл Грузияга Казакстан делегациясын 
бастап барады. Жамбыл Кавказдыц сулу влкес1н, Сталин 
туран Гори каласын, грузин халкыныц сый-курмет1н ке- 
ред1. Бул жай Жамбылды тагыб1р акындык ©pre к©те- 
ред1. Осы сапарында акын к©п ©лецдер айтып береди 
«Акынга», «Кавказга сэлем», «Кавказга», «Сталинн1ц 
туган жер1», «0м{р жыры», «Туыскан ел» т. б. ©лецдер 
шыгарды. Осы сапарга аттанар алдында ©з ел1ндеп 
б1р колхозда болып, «Жец1с пен шаттык» деген ©лец1н 
шыгарып айтады. Кавказга аттанган жолында ол Чапа
евский, Дондагы — Ростов калаларын ©тед1. Сол кала- 
ларды корген акын ©з{н1ц «Чапай», «Тынык Донныц ул- 
дарына» ©лецдер1н айтып сэлемдес1п ©тед1.

Акын бул ©лецдер1нде Совет Одагыныц улы мемле- 
кет екен1н, жер1н1ц кец байтак жэне бай екен1н, акын 
кай жерге барса да алдынан ©з ел1, 6ip т1лект1 халык- 
тар шыгып, зор курмет к©рсет1п отырганын айтады. 
Халыктыц кэз1рг1 бакытты ©м1р1н, онын бурынгы ез1лген 
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ауыр хал1мен салыстыра отырып жыр етед1. Совет ел!п- 
дег1 кеп ултты халыктардыц мызрымас достыры, Ком- 
мунист1к партияныц халыктар достырын нырайтудары 
рол1, халыктын, партияра, ОтанРа деген шекс1з суй1спен- 
ш1л1г1, ецбек cynrim ел боп отырраны ак,ын жырынын 
Heriari ©aeri болады.

«Арманы жок жастардыц 
Балапандай балбырап, 
Баурайында гулденген, 
Бакыттан шомып бакытка, 
Заманы мынау турленген, 
6м1р1 мынау эшекей, 
Оранран ж1бек булдемен. 
Срлармен 6ipre журер ем. 
Солармен ойнап кулер ем, 
Жас болсам калган кунде мен!»

деп, еЛ1м1зд1ц бакытка беленген жастары туралы жыр 
TOKTi.

Ел{м1зде Жака конституция кабылданып, сол бойын- 
ша ССРО Жорарры Совет1не, республикаларымыздыц 
Жорарры советтер1не депутаттар сайлау журген кезде 
Жамбыл тары да халыктыц зор курмет1не беленд!. Ка
зак ССР Жорарры Совет1не депутат болып сайланды. 
Tinri оныц 6ipiHnii сессиясын ©3i ©лецмен ашты.

Бурын-сонды зацдар мен сайлауларды ©з ©м1р1нде 
к©п к©рген Жамбыл бул зацныц олардан ерекше ©зге 
екен1'н к©рд1. Бул зац калыц к©пш1л1кт1ц т1лег1ндег1, ду- 
ние жуз{ндег1 б1рден 6ip эд1л зац екен1не тус1нд1. 0з1н- 
дей карапайым адамдардыц, мемлекет icine араласканын 
к©з1мен Kopin, мундай демократия тек социализм орнат- 
кан б1зд!ц елде рана мумк1'н болып отырранын ацрарды.
Осыдан кел1п советт1к Конституцияны, оны жасаган
Коммунист1к партийны жаца зацдары тамаша право- 
ларды жыр ет1п, халыкты Коммуниспк партиянын тец!- 
periHe бурынрыдан да тырыз топтаса тусуге шакырды.

Советт1к конституция ж©н{нде Жамбыл: «Сталинд1к 
улы зац», «Он ек1нш{ декабрь», «Сталинд! сайлаймын», 
«Усынылсын», «Халык туыскандыры», «Б1р жыл ©тт1», 
«Шыныктырды болаттай», «Жамбылдыц халык уипн 
калрдн жасы», «Съезд ашкандары с©з» т, б. ©лендер 
шырарды. Ол жаца зацныц артыкшылыктарын айкын 
к©рсету уш{н оны революцияра дей1нг1 зацдармен салыс
тыра отырып жырлады:
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«©м!рде занды кеп кврд1м, 
Сол зандар бупп бел1мд1, 
KeaiMHiH жасын кан кылды, 
Мацдайра эж1м Tycipin, 
Кайнатып мыйды дац кылды... 
Кылышпен жумсап законды 
Xypriain жауыз Николай, 
Кен дуниен! тар кылды... 
Ардактысын аттырып, 
Аруды малра саттырып, 
Елд1 ер1кке зар кылды. 
Заннын тартып зардабын, 
Зарлады налып калыц ел»

дейд! Жамбыл, ез1'н1ц «Сталинд1к улы зан» деген еле- 
н,1нде. EcKi зацга карама-карсы акын жаца зан, берген 
праволарды мадактап онын, эд1лд1г1н атап етед1:

«Оку окы, б1л!м ап, 
Жон ал деген осы зан... 
Енбек ет те, м1ндет ет. 
Дем ал деген осы зан. 
Картайсан да кайгын жок, 
Жассын деген осы зан».

Осылайша, Жамбыл ел1‘м1‘зд1н барлык мэдени, шаруа- 
шылык, саяси OMipiHe белсене араласты. Неше алуан 
кундел1кт1’ такырыптарга елендер шыгарып отырды. Тек 
еленмен канагаттанбаган алып ркын, совет OMipi мен 
жана адамдардын енбег{н толык танытарлык керкем 
суретп дастандар, эпопеялык жырлар айтып берд1.

Ол ез{ндей халык акындары мен совет жазушыларын 
осы бакытты жана ем{рд1, каНарман совет адамдарын, 
Коммуниспк партийны жырлауга шакырды.

Жамбыл творчествосынын жана 6ip би1к белге кете- 
р1ле бастаган кез! де осы отызыншы жылдар ед1.

Укмет пен партия Жамбылдын эдеби енбепне зор 
маныз, 6epin, жогары багалап отырды. Жамдылдыц 
акындык кызмет1не 75 жыл толуы (1938-жылы) улкен 
мереке реп’нде 0тк!з!лд1 Акын Ленин, Енбек кызыл Ту

«Кур мет белг1с1»жэне ордендер1мен наградталды,
Сталинд1‘к сыйлыктын лауреаты деген курметт! атакка 
ие болды. Бул — партиямен укмет1м1зд1ц ак.ынга керсет- 
кен улкен курмет-сыйы болды.

Жамбыл шыгармаларындагы басты такырыптын, 6ipi 
халыктар достыгы мэселес! болды.

Партиямыздын дана улт саясаты нэтижес1нде кеп 
ултты Отанымыздын, халыктары тец праволы ел болды.
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031нд1к асыл касиеттер{н ijirepi дамытып, rypi улттык,
мазмуны социалист1’к совет мэдениепн жасады. Халык- 
тарымыздын ©зара туыскандык достыры ел1м1зд1н ком- 
мунизмге карай 1лгер1 баса 6epyiHiH зор козраушы куш! 
болып табылады. Жамбыл халыктар достырынын осы 

осырын таный да, оны ардактап жырлай да б1лд1. Социа- 
лист1к мемлекет1м1зд1н ныгая 6epyi уш1н халыктар дос- 
тырын да нырайта беру керек деп б1лген акын осы дос-
ТЫК.ТЫ шабытпен жыр етт1.

Енд! буг1н карасям, 
Айналам бакыт кек жатыр. 
BipiMeH-6ipi туыскан 
Кол устаскан ел жатыр. 
Кыррыз, казак, озбектер 
Монгол, уйгыр, дун Гайдар... 
Армян, калмак, грузин 
Орыс пенен украин 
Tepeasci тек жатыр» —

дед! акын.
Эр улттын улы адамдары халыктар достырын револга- 

цияра дей!н де кетер!п, сол жолда курес!п ©ткендер!н 
Жамбыл еске алып отырады.

Пушкин, Шевченко, Шота Руставели, Абай — бэр! 
сол достыкты ансаран кеменгер адамдар ед!. М!не, кэз!р 
солардын арманы !ске асты деп, оны !ске асырып, еркен- 
дет!п отырран партия екен!н айтады.

Пушкинн1н сайрап кеткен жырын талай, 
Шыркаган даланы ерлей- акын Абай... 
Туыскан халкыменен кушактаскан, 
Б1лед1 Казакстан туганындай» —

деп казак халкынын орыстын улы акыны Пушкинд! ©з 
халкы акынындай суйет!н!н, достыктын тарихи тамырла- 
рын корсете кетед!.

«Тарас» атты ©лен!нде де, Жамбыл украин ел!н!н 
улы революционер демократ акыны Шевченконы жыр 
ет!п, онын арманын, казак жер!нде айдауда жур!п, ка
зак халкынын досы болранын энг!ме етед!.

Акын улы орыс халкынын казак халкына жасаран 
аралык к©мег!н суйс!не жырлайды. Халыктар ынтымары 
бср!к елге ешб!р жау кау!пт! емес, ол достык бер!к тур- 
ранда ел!м!з ipreci бер.!к деп дурыс баралайды.

Жамбылдын «Расем Лахутига», «Аскан бул бул»,
«Сулеймен Стальскийге», «Халык туыскандыры», «Каны
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6ip бауырларымызга» т. б. елендер! осы халыктар до*с- 
тыгы такырыбын жан-жакты ашатын тамаша елендер. 
Акыннын бул елендер! ез алдына белек терен талдауды 
керек етед!.

Жамбыл шыгармаларынын бэр!не ортак идеянын 
б!р! отаншылдык, ерл!к, жауга мейр!мс!зд!к болды. Со- 
ветт!к Отанды жанындай суйген акын, онын батырлык 
дэстурлер!н дэр!птеп, кей!нг!ге улг! ет!п отырды,

«Ворошиловтай беренд!, 
Буденный батыр еренд!, 
Кергенде Чапай жаркылдап, 
Куш1не cHin дендед!»

деп. Совет Армиясынын данкты колбасшыларын жыр 
етт!.

Жамбыл совет батырларын, бурынгы батырларды 
жырлаганындай, мифт!к, жалан кыял, белил! ауыз эде- 
биет! жел!с!мен экете берген жок. Шындыкка сай ет!п, 
терен идея мен акындык шеберл!кт! кабыстыра, жана
шабытпен жырлап отырды. Онын, «Кызыл эскерге»,
«Клим батыр», «Жен1с жыры», «Ворошилов туралы поэ
ма», «Чапай», «Аманкелд!», «Заманымыздын батырла- 
ры», «Болат тонды батырлар», «Камал бузтан каНар-
ман» т. б. шырармалары совет армиясынын. ерл1к
дэстур{н, жауынгерл1к бер1к морал1н, камал бузтан алып 
куш1н, кару жаракты шебер мецгеру1н, зор айбарын же- 
Т1’мд1 суреттейд!.

Жамбыл oaiHiH революциядан бурынты вм1р1нде хан, 
торе, бай, султандарды елт1ре сынап, улы сыншы — сати
рик .рет1нде танылса, акын советт1к дэу1рде бул айбарлы 
каруын умыткан жок. Енд1 ол ©з1н1н ашы т1л1н совет 
ел1н1н, еНбекш! халыктын 1шк{, сырткы жауларына кар- 
сы жумсады. Ол халкымызды унем! сак болута, кырагы- 
лыкка ундеп отырды: Шет ел империализм1не сатылган, 
халык жаулары эшкереленген кезде, акын оларна деген 
халыктын каЬарлы ашуын, ыза-кег!н бшд1рд1. Оларга 
халык yKiMi рет{нде — «Жогалт кез1н!» деген елец шы- 
гарады. Акын халык жауларын ит пен жыланнан да 
суйк1мс1з кара бет дейд1.

Елд1н. дэулет! мен бакытын коргау тек шекарашылар- 
дын, гана емес, сонымен 6ipre бук!л халыктын, касиетт! 
борышы екен!н ескертед!.
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<Елд1н шет1н кузету — 
Ен ардакты правок. 
Жорралап келсе сур жылан, 
Желкес1н кыйып, жетк1збей, 
Кесе бер деген осы зан>,

дейд1.
Совет екмет1н1н, бейб!тш1л1кп коргайтын ел екен1н,

оный баска 6ip мемлекетт1н жер1не де, 1шк1 жумысына 
да араласып, кол сукпайтынын, 6ipaK ез жер1н1н. сынык 
суйем!н бермейт1н1н «Кызыл эскерге» деген елен,1нде 
ашык айтады:

с

«Сорысты 6i3 суймейм1з ел жылаткан, 
Ол — ici канкумардын каррыс аткан. 
Малым квп, бакшам жем1с, жер-суым мол, 
Bip суйем т1лемейм1з жерд! жаттан»

деп жырлайды ак.ын советт1к бейб1тш{л1к саясатты.

IV

1941-жылы, 22 июнь кун! жер жуз!нде ен б!р!нш! 
социалист!к когам орнаткан б!зд!н Советт!к Отанымызга 
герман фашистер! туткыйылдан шабуыл жасады. Бейб!т 

Vжаткан совет халкы баскыншылар салган жойкын элек- 
ке карсы елт1ре соккы беруге, Отанын зулым жаудан 
коргап калуга KipicTi. Осылайша, ел1м1зге тиген зулым 
жауга карсы ¥лы Отан согысы басталды. Совет халкы 
баскыншы жауга карсы эд!летт1 согыс журпзд!, ел1н 
азат ету уш1н курест!. ©л1м мен 0м!р айкасты, адам ба- 
ласы тарихта бурынды-сбцды кормеген масштабтагы урыс 
болды.

Улы квсем!м!з Сталинн!н 1941 жылгы 3 июльде радио 
аркылы сейлеген тарихи сез! совет халкына зор куат 
6epin, онын жен!ске деген сен!м1н бурынгыдан да ны- 
гайтты, халыкты партия мен укметт!н Т0нрег1не топтай 
туст{, жауга деген 0шпенд!л!кт1 кушейтт!. Халык жауга 
карсы курестен, майданнан ешнэрсес!н аяган жок. Ул- 
кен, Kiuii, ер, эйел демей 9рк!м 03 орнында ерл1к корсе- 
Tin жатты. Осы туста Жамбыл жасынын картайганына, 
наукастыгына карамастан, Сталинн!н С0з1н ест1с1мен 03 
бойына куат жыйнады; колына домбырасын кайта алды; 
жауга карсы аттанган ерлермен 6ipre 0з1н1н жалынды 
С0з!н аттандырды. Совет халкынын жауга деген ыза-ке- 
г1н, каНарын шертт!. Осы туста акын вз1н1н «Ек1 дуние
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менайкасты», «©л1'м вм1'р белдест!», «Аттан, батыр
урпарым!», «Совет жауынгерлер1не» деген елендер!н шы- 
гарды. Бул елендерден акынныц жауга деген ешпендш!- 
ri, ыза-Keri, ашулы айбары, б1зд{н женет1нд1г1м1зге деген 
6epiK сен1м айкын К0р1нд1. Жамбылдын, бул ©лендер! 
нагыз патриоттык идеядагы, тамаша шыгармалар болды.

Жамбыл халкымен 6ipre аттанып, согыстын ей ауыр 
жерлер1нде жауга карсы ©лен,1н ок erin атып жургендей 
болды. Жау Москвага таянганда «Москвага» деген ©лен 
шыгарып, Отанымыздыц астанасы, ел1М1зд1н журег! бо- 
лып табылатын Москваны жауга бермеуге, оны жан ая- 
май коргауга шакырды.

Жау куш! Ленинградка т©нген кезде акын «Ленин- 
градтык ©рендер!м» деген жалынды жырын шыгарып 
каНарман каланы коргаушы ерлерге саркылмас ж!гер 
берд!. Жамбылдын бул ©лен! Ленинградтын к©шелер!нде 
плакат болып !л!н!п, блокаданын ен ауыр кезендер!нде 
халыкка дем бер!п отырды. Совет халыктары Ленин- 
градты коргауга тег!с аттанып жатканын, одан ешнэрсе 
аямай комек к©рсетет!н!н, жауды жен!п шыгатынын б!л- 
д!рд!. Фашистер Сталинградка .кау!п т©нд!рген кезде де 
акын ©з!н!н «Алынбас камал» атты эйг!л! жырын шыга
рып, жаудын тас-талканын шыгаруга шакырды. Осы 
сыякты Совет гвардиясы б©л!мдер!не, Панфилов колы- 
на, согыстагы жауынгерлерге арнап ©лен, хат жолдап 
отырды («Совет гвардеецтер!не», «Майданга хат» т. б.).

Согыстын 9рб!р шиелен!скен кезен!, совет жауынгер- 
лер!н!н жен!стер!, онын жырларынан эркезде орын алып 
отырды. Акыннын бул кездег! творчествосы Отан согы- 
сы тарихынын шеж!рес! сыякты. Онын «Воронеж батыр- 
ларына», «Ленин ©рен!не», «Камал бузган каНарман», 
«Жуз жасаган журектен», «Жау ажалы жакын» т. б. 
©лендер! майдан ©м!р!н толык танытарлык жырлар.

Акын согыс жылдарында тылды, елдег! енбек майда- 
нын да умыт калдырган жок. Елдег! ©м!рд!, совет азама- 
тынын енбектег! ерл!ктер!н де жыр ет!п отырды. Жам
был ©з!н!н «Ту астында берген ант», «Тем!р тулпар 
м!нген кыз» т. б. ©лендер!н тылдагы енбек адамдарына 
арнап айтты. Майданга кеткен азаматтардын орнын ба- 
сып, кажырлы енбек ет!п журген енбек ©рендер!н!н же- 
н!ст! жакындату жолындагы патриоттык !с!н мадактап 
отырды. Майдан мен тыл екеу! б!р максатта, жауга 
карсы курес майданында екен!н ескерпп отырды.
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Заман туды кутпеген 
Ок пен оттын туманы 
Дуниеи’ буркеген... 
Сендерге де бул 6ip сын, 
Елдег! кыз, кел1ндер! 
Кунде Керем ауылда 
TeMip тулпар м1нген кыз: 
Жапан кырды тенкер1п, 
Жерд| eriHMCH кемкерген. 
€лд1 азыкка ток еткен, 
Душпанга ажал ок еткен!»

,дейд1 акын.
Жамбылра майдандары жауынгерлерден кун сайын 

кептеген хат кел!п турды; олар акыннын жалынды жыр- 
ларынан алран эсерлер{н айтып, акынра улкен ризашы-
лык б1лд!р1п, алрыс жолдады. Жамбылдын, «Балама
хат«> деген еленмен жазган хатын алып окыган жауын- 
герлер жауап жазганда: «...Кадырлы экем{з, Жамбыл! 
С1зд1н «Балама хат» деген елеш’шз тан. алдындагы шы- 
рыстын майда жел!ндей желп1п б1зге жетт1. Б|зд1н. ж1ге- 
р1м1зд1 тасытты. Б1з бэр!м1з де, осы хатты жазып отыр-
Гайдар, батыр достарымыз туралы С1зд{н. T3TTi
жырларыцызды тары да окыймыз деген ум1ттем1з..,» 
дед{.

Жамбыл бул хатка вз1’н1’н «Жуз жасаган журектен» 
деген узак елен1’мен жауап кайырды.

Жамбыл елен{н окып, одан алран эсерлер! туралы 
Ленинградты корраушылар да хат жазып отырды. Сол 
каланы корраушыныц 6ipi «Правда» газет1н1н, бет1нде: 
«...Б{з Жамбылдын елен1н кез1’м!зге жас ipnin, KOKiperi- 
Miare кек толып окыдык. Казакстан халкы б!зге туыс-
кандык сэлем, достык пен махаббат жолдаган деп
уктык. Бул 6i3re зор ж1гер берд1. Бейне 6ip запаста тур-
ран тутас эскери куш кел1п косылгандай сезд1к. Есе- 
ленген куш, кайратпен аскан ж1гермен урыстык»^кайратпен аскан
деп жазды.

Жорарыда келт1р1лген мысалдар, Жамбылдыц май- 
данра коскан улес1н толык танытса керек,

Жамбь1л сорыстын Совет Армиясыныц жен1'с1мен 
аякталранын, нем!с-фашистер!н1н кул! кокке ушырага- 
нын К031мен Kopin, ©з!н1н жешс туралы куаныш сез1мд1 
куй1'н шертт!. ¥лы акын 1945 жылры, 22 июнь кун1, жузге 
аяк баскан жасында кайтыс болды.

’ сПравда» газет!, 4 декабрь, 1944-жыл.
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Совет халкы акыннын ел1м1не тугел кайрырды. Совет 
эдебиет1‘ ез1'н1'н алып акынынан айрылды. Казак совет 
эдебиет1'н1ц бел1н кайыстырарлык ауыр окыйга болды.

Казакстан КП Орталык Комитет! мен Казак ССР 
Министрлер Совет! Жамбылдыц кайтыс болганын б!лд!р- 
ген хабарлауында:

«Совет ПОЭЗИЯСЫНЫЦ алыбы, казак халкы гасырлык 
даналырынын, казнасы, Сталин заманыныц жыршысы, 
XX расырдыц Гомер! Жамбыл Жабаев кайтыс болды» 
деп жазды.

V
Жамбыл поэзиясы ез!н!ц квркемд!г! жарынан да ез- 

геше поэзия. Ол езгешел!ктер!н б!р сезбен айтып беру
кыйын. Ол ез алдына белек, арнайы талдауды кажет
етед!. Жамбыл поэзиясын ерекше ет!п керсетет!н сыйпат 
б!зд!нше, онын терец мазмунды, жорары идеялы болыл 
келу!, сонымен б!рге, образдылыры, жорары интонациясы 
мен музыкалы болып келу! деуге болады. Халык курес!н, 
совет адамдарыныц жен!стер!н, жаца тус!н!г! мен харак- 
тер!н, ерл!к !стер!н керсетет!н жалынды керкем поэзия 
болуында. Жамбыл халыктык эпикалык прием дэстур!н 
жаца сапара уштастырып, совет патриотизм!мен кабыс- 
тыра б!лд!и Оныц елецдер! адамды ез!не ер!кс!з тартып 
отыратын жанды, кушт! келед!, сырткы формасы мен 
!шк! мазмуны тырыз уштасып жатады. Акын вм!р шын- 
дыры мен жеке адамдар эрекет!н кец!лге конымды, ой 
тербентерл!к ет!п, шебер суреттейд!; Советт!к патриотизм 
Жамбыл ПОЭЗИЯСЫНЫЦ нег!зг! езег! сыякты. Жамбыл 
поэзиясында сыншылдык мотив те елеул! орын алады. 
Ол революцияра дей!нг! сыншылдырын жаца сапада, 
жаца ем!рд!ц т!лег!не сай колданып отырды,

М. Горький, б!ркезде, эдебиет — адам тану рылымы 
деп атаран болатын. Жамбыл поэзиясы М. Горькийд!ц 
бул барасына толык сай келед!. Акын шырармаларыныц 
такырыптары да, камтыйтын мэселес!н!ц келем! де ел- 
шеуслз зор.

Жамбыл советт!к тэрбие алып, сез енер!н!ц кад!р!н 
б!лген жэне оны зорайткан акын. Ол казак совет эдебие- 
т!мен б!pre ес!п отырды. Ауыз эдебиет! ек!л! дэрежес!- 
нен жазба эдебиет! ек!л! дэрежес!не жетт!. Жамбылдыц 
«Ворошилов туралы поэма», «Орындалран ант туралы 
жыр», «Жаца жыл сэлем!», «Аттандыру», «Совет гвар-
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деецтер1не», «Ленинградтык ерен1м» т. б. жада турде, 
ерекше эсерл!, эуезд1, унд1, дыбысты келет1н елевдер. 
Жамбыл елевдер! сюжетт!, лирикалык, сез1мд1, саяси бет! 
айкын келед1. Онын, эдеби приемдары алуан турл!. Оныц 
1ш!нде ауыз эдебиет!нен мэл!м тецеу, эпитет, эс!релеу, 
кей!птеу, образды сездер кец кездесед!. Б!рак. олар жа- 
карран урымда колданыладьк

Жамбылдын, акындык т!л! халык, т!л1н{ц бар байлы- 
ры мен нэр-накыстарын толык камтыйды. Еск! ем1рд1 
жаца ем!рге карсы коя, салыстыра отырып баяндауда да 
халыктык сез ернектер! ерекше орын алады. Акын сез! 
етк1р жэне терец марналы к ел ед!. Кейде ол мэтелге де 
айналып жатады:

«Буладтан тец1з шытады, 
Тастан болат жаралып, 
Халыдтан туып данышпан 
Топшылап свзд! буады... 
Колхоздантан ауылда 
Жадсы жыр дуден дурады 
Ер дад1рш ел баддан 
Ерлер б!лер деген сез, 
3<ер дад1р1н зер соддан 
Зергер б!лер деген сез. 
¥рыс шыгар мияттан', 
Сез атасы дуладтан, 
Су атасы буладтан, 
Ер туады халыдтан, 
Нур шыгады жарыдтан.

Жамбыл елевдер!нде кесемдер сез! мен укмет уран- 
дары да орын алады. Бул акынныц саяси санасыныц 
каншалыкты кетер!лген!н керсетед!.

«Bip суйем т1лемейм1з жерд! жаттан» 
«Партия атын жогары, таза дылып устаган. 
«Пролетариат диктатурасын, нырайтып таза

устаган».
«Жумысшы шаруа одагын, ныгайтып таза устаган

т. О. елец жолдары кесемдер сез! мен партия документ- 
тер!нен алынран сездер.

«Журег! дызыл Кремль жулдызындай
Ойнаган», немесе «орныдты Кремльд!н

корранындай»
т. б. жаца сездер Жамбылда вте кеп кездесед!.

> Мият — т1лектес, до ста с, к»н1лдес матнасында.
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Акын коммунистерд! суреттегенде:

<Сталиннен улп алган, 
Шын болаттаи куйылган. 
Большевика кврем1н» — к

деп келт1ред1. Ленин мен Сталинд! суреттегенде акын:

«6сиет1н сенбес кун, 
Куш-куаты миллион мыи... 
Жаркырап аткан таиымнын — 
Улы Ленин алыбы 
Ленинше елд1 бастаган 
ByriHri Ленин — Сталин» —

дейд1,
Жамбылдыц кейб1р елендер1нде табигат Kepinici де 

айкын бер1лед1. Онын, «Жаз», «Жаз жыры» т. еленде- 
р1нде совет ел1н1н, табигаты шебер бейнеленген:

Шагалась! шанкылдап,
Кек орай шалрын, орман, кел, 
Шалкып жаткан ен дэулет, 
Салтанат, шаттык, сэн, сэулет, 
Аймарым аскар корран бел».

«Правда» газет! Жамбыл поэзиясына толык баганы 
ерте жэне дэл берген болатын. «Жамбылдыц социалис- 
т!к реализммен жырланган жалынды, куатты елендер!
мен шырармалары миллиондардын, журег1н тербейд!, 
социализм жолындагы куреске шакырады... Казакстан- 
ныц данкты акыныныц тецс!з лиризмге толы, умытыл- 
мастай образдарга бай гажап жырларынан совет халкы 
б!зд!ц ем1р!м!зд1ц журек согысын сезед!, б!зд1ц дэу!р1- 
м!зд1ц !лгер1леген кыймылын ацгарады, керкем сыйпат- 
талган ез ем!р{н, ©з!н!ц асыл ойын, кецш куй!н керед!»* 
деп жазды «Правда» Жамбыл творчествосы туралы.

Жамбыл узак жасаган, тэжрибел! акын. Оныц пл 
байлыгы мен акындык тэжрибес! совет акындарына улг! 
болып отыруы керек. Ocipece, елецн1ц идеялылыгы мен 
уйкастылыгы жагынан акыннан кеп нэрсе уйренуге бо- 
лар ед1.

Жамбыл елецдер1н!ц тек буын санына карап, оны 
ecKi улг!дег! акын деуге болмайды. Ол — жацашыл 
акын. Оныц ©лецдер! партиялык поэзия. Жамбыл поэ- 
зиясы ©з1Н1ц уйкасы, ыргагы жэне музыкалы, леппл!п

’ <Правда» газет!, 20 май, 1938 жыл.
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жарынан ерекше коц1л белуд! керек етед1. Жамбыл же- 
ц1л уйкастыц акыны емес, ол уйкастыц жаца турлер1н 
колданып, жазба эдебиетке тэн уйкастарды дамытты; 
шубыртпалы, ундес, кезект! уйкастарды кеп колданды. 
©лец шумактары да ене бойы шубыртпалы жыр бола 
бермейд!, кейде алтыаяк, уш тармак ceria аяк ©лец мен 
терт жолды, жет1 буынды елец шумарын да колданды. 
Жазба эдебиетке тэн касиеттер акын елецдер1нде мол 
кез десед!.

♦ * ♦

Корыта келгенде, Жамбыл казак, халкыныц бойын- 
дары рухани куатты ез бойында сактап, оныц зор куш1н 
таныта б1лген алып акын болды. Жамбылдыц акындык 
куш! Советт!к Социалист!к Отанымыздыц кун санап ecin
келе жаткан 
отырды.

аскар куш1мй1 6ip кайнап, 6ipre ecin

В. И. Ленин 1919 жылы, былай деп жазган ед1: 
«Капитализм жумысшылардыц, ецбекш! шаруалардын 
арасынданы кептеген таланттарды туншыктырып, жа- 
ныштап, кыйратып отырды. Бул таланттар муктаждык-

кайыршылыктыц,тыц, адамдык, тулраны корлаудыи
азабынан апат болды. Б1зд1н м1ндет1м1з енд! бул талант
тарды тауып, оларды жумыска KipicTipy».

Жамбылдыц зор талантын Коммунист1к партия кез1н- 
де кере б1л1п, оныц бой сала ecin, ез1н1ц зор тулрасын 
танытуына толык мумк1нш!л1к берд1, жардай турызды. 
Соныц нэтижес1нде Жамбыл ез!н1ц алып бейнес1н бук1л 
элемге танытты.

Жамбыл данышпан кесемдер1м1з Ленин мен Сталин 
образдарын жасауда нарыз халыктык ойды ‘ б!лд!рд1, ец 
кушт! асыл сездерд! саралап колданды, оны тец1з туб1-
нен cyain алгандай кеп 1зден1п тапты, халык, ceaiHin
асылдарын шыцдап сокты да, тамаша умытылмдс бейне 
жасады.

Дуниеде жалрыз кун бар нуры сенбес, 
Ол сенед! дегенге элем сенбес.
Адылдыц сомдап соккан би!к шыцы, 
Ленин менен Сталин соган тевдес»

дед1, акын.
Жамбыл Отанын, ел1н жанындай суй1п, калткысыз 

сцбек еткен патриот акын болды. Оныц поэзиясы патри- 
оттык идеяныц улпс! боларлык жалынды жыр болды.
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«Мен в31мн1ц социалист1к Отанымды 0Лшеус1з жак- 
сы керем1н. Оны с031ммен де, колыммен де коргаймын» 
дед! акын.

Жамбыл 0лецдер1н11ц Тдрбиел1к мэн! ©те зор. Акын 
шырармалары жастарды Отанын суюге, ерЛ1кке, досты.к- 
ка, жауына мей1р1мс1з болура тэрбиелейд!.

Шындыктыц айнасы, бейб1тш{л1к жолындары курес- 
т1ц, халыктар достырыныц жыршысы, дэу1р1м1зд!ц мак- 
танышы — Жамбыл халкымыздыц журег1нде мэцг! сак-
талады. ©йткен!, Жамбыл артында елмейт1н свз
калдырран керкем поэзиянын, алыбы, устаз акын.

Жамбылдыц жалынды жырлары совет адамдарын, 
жер жуз1ндеп барлык адал ниетт! карапайым адам ба- 
ласын баянды бейб1тш1л1к уш^н, жаца сорыс ©рт1н тутан- 
дырушыларра карсы батыл куресуге жумылдырады.

Жамбылдыц кайтыс болранынан 6epi 10 жыл етт1. 
Б1рак Жамбылдыц аты мен жалынды жырлары халык 
ес1нен ешкашан шыкпак емес. Ол мэцг! 0лмейт1н сез 
калдырды. Сондыктан оны елд1 деуге болмайды. Ол 
эркезде халыцпен б1рге журед!, бейб1тш1л1к унпн курес- 
те де, коммунист1к алып курылыста да ецбекш! халыц- 
пен, бейб1тш1л1к суйпш елдермен катар кадам басып, 
6ipre жур1п келед!.
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